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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003677-56.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AUGUSTO LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003677-56.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSEFA AUGUSTO LACERDA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Em preparação para o saneamento do 

feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE 

as partes, para, no prazo de 15 (quinze), especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo implicará no silencio 

pela inexistência acarretando no julgamento imediato da lide. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001884-82.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE DA SILVA REU: AYMORE Vistos. Em preparação para o 

saneamento do feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 15 (quinze), especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo implicará no 

silencio pela inexistência acarretando no julgamento imediato da lide. 

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

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004915-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSI PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO PEGORINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo de ID 

27074850.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004634-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SOUZA ANTONIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004663-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LAUREANO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003818-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

STEINER JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHY LINDARTEVIZE OAB - MS17520 (ADVOGADO(A))

KATIUSCIA DA FONSECA LINDARTEVIZE OAB - MS14649 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003818-12.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): STEINER JARDIM REU: MILTON GAETANO JUNIOR Vistos. Nos 
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termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito com 

relação aos embargos opostos no Id. 22582354. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me conclusos para as 

deliberações necessárias. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003470-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENJI BARBOSA HIROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004046-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004667-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORZEAIS PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001811-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

ZELIA DIAS OAB - 017.103.671-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PICCOLI TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

DANETTI & RUIZ LTDA - ME (REU)

DAVI FAGUNDES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões aos recursos de apelação interpostos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000274-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002239-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEU SOUZA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002536-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA CRUZ CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004767-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003781-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003882-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002086-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LB SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

 

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

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar os 

embargos monitórios juntados neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003543-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003630-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REU)

EDIRLEI ARROTEIA DO NASCIMENTO (REU)

 

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

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

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

contestação juntada neste feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004657-03.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA WAGNER 65552270100 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

 

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

autora, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, manifestar acerca 

do pedido de id 27262735 a 27263006.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141597 Nr: 3853-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dirce Aparecida Rosa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriele de Arruda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerente: Maria Dirce Aparecida Rosa de 

Arruda, Cpf: 61672041104, Rg: 929.470 SSP SP Filiação: Valdevino Roque 

de Arruda e Maria Roque Leles

Requerido(a): Adriele de Arruda, Cpf: 03000865128, Rg: 2.940.525-4 

SESP MT Filiação: Maria Dirce Aparecida Rosa de Arruda

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. dos Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Vistos.

Trata-se de ação de interdição c/c pedido de liminar proposta por Maria 

Dirce Aparecida Rosa de Arruda com relação a interditanda Adriele de 

Arruda, todos devidamente qualificados nos autos.

Argumentou a parte autora ser genitora da requerida, e que ela constava 

na data da propositura da ação com 22 (vinte e dois) anos, e desde seu 

nascimento foi acometida de patologia de paralisia cerebral quadriplégica 

espástica (CID 10: G80.0) o que lhe impede a possibilidade de gerir sua 

vida civil.

Em razão da patologia que possuí a parte requerida, a autora relatou que 

até mesmo as tarefas da vida pessoal como alimentação e higiene 

necessita de auxílio da requerente, razão pela qual almeja por meio desta 

ação a obtenção da curatela da requerida para todos os fins de direito.

Entendendo presentes os requisitos, pugnou ainda pela concessão da 

tutela de urgência em caráter liminar, com a expedição do termo de 

curatela provisória.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 07/12.

Recebida a inicial conforme decisão de fls. 13/15, foi deferida a justiça 

gratuita em favor da parte autora, assim como designada data para 

realização da audiência de entrevista com a interditanda e nomeado 

médico perito para realização de perícia médica com a requerida.

O Ministério Público apresentou seus quesitos para a audiência de 

entrevista (fls. 18/19).

Aberta a audiência de entrevista (fls. 22/24), a interditanda não 

compareceu sob o argumento da parte requerente de que ela é 

cadeirante, razão pela qual apenas foi ouvida em juízo a parte autora.

Foi nomeado novo perito em substituição (fl. 27), sendo que este juntou 

aos autos o laudo médico pericial às fls. 30/32, concluindo que a 

interditanda é absolutamente incapaz.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide com base 

apenas no laudo pericial aportado nos autos (fls. 33/33-v).

O Ministério Público deu parecer às fls. 35/37, requerendo a nomeação da 

Defensoria Pública como curadora especial da requerida e, após sua 

manifestação, pugnou por nova vista dos autos.

Decisão à fl. 39, deferindo o pedido do Ministério Público.

A interditanda representada por seu curador especial pugnou pela 

procedência dos pedidos iniciais da parte autora (fls. 40/41).

Instado a se manifestar o Ministério Público indicou não se opor aos 

pedidos iniciais conforme parecer de fls. 42/43.

Pela decisão e fls. 45/45-v, o julgamento foi convertido em diligência, 

determinando a realização de estudo psicossocial na residência da 

interditanda, assim como designando nova data para realizar audiência de 

entrevista com a requerida, consignando que o Oficial de Justiça deveria 

certificar sobre sua impossibilidade de deslocamento até o fórum desta 

Comarca.

Certidão positiva de intimação das partes conforme fl. 49, sendo 

certificado a dificuldade de locomoção da interditanda, bem como a 

informação da parte autora indicando que nada da audiência as partes 

não poderiam comparecer em razão de estarem em Brasília/DF para 

tratamento médico.

A parte autora pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias (fls. 51/51-v).

Seguindo, em nova manifestação o Ministério Público novamente indicou 

não se opor ao pedido de julgamento de procedência dos pedidos inicias 

(fls. 52/53).

O pedido de suspensão do feito foi acolhido durante a tentativa de 

realização da audiência de entrevista (fl. 54).

Foi requerido pela parte autora a redesignação da audiência de entrevista 

(fl. 55), que foi deferido à fl. 56.

Em cumprimento ao mandado de intimação, novamente foi certificado a 

impossibilidade de comparecimento da requerida por problemas de saúde 

(fl. 58).

A parte autora reiterou pedido de julgamento antecipado da lide, ou, 

subsidiariamente, a realização da audiência de entrevista na casa da parte 

requerida (fls. 59/59-v).

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, ressalto que ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado de procedência dos pedidos iniciais, inclusive com a 

concordância do Ministério Público (52/53).

Não obstante a exista a exigência legal para que em ações de interdição 

seja realizada a audiência de entrevista, observo que não há necessidade 

de sua realização no presente feito, haja vista que apenas a prova pericial 

produzida já é o suficiente para o convencimento deste Juízo sobre a 

elucidação dos fatos.

Ainda vale ressaltar que todas as partes e o Ministério Público estão de 

acordo com a procedência dos pedidos iniciais, assim, com base no 

princípio da razoável duração do processo, entendo que o feito deve ser 

julgado imediatamente, não havendo necessidade de prolongar a duração 

dos autos, razão pela qual CANCELO a audiência de entrevista pendente 

de realização e passo à análise do mérito da demanda.

Conforme exposto, cumpre mencionar que o caso em apreço é hipótese 

do julgamento antecipado da lide, por não haver a necessidade de 

produção de prova suplementar (art. 355, inciso I, do CPC/15).

Não havendo questões preliminares, passo ao julgamento do mérito.

No que concerne ao mérito da demanda, é necessário avaliar os 

dispositivos constantes nos art. 1.728 e ss do CC/02, que dispõe quanto a 

tutela, curatela e tomada de decisão apoiada.

 Pelos fatos narrados na inicial, verifica-se que a medida a ser aplicada ao 

caso é a nomeação da Sra. Maria Dirce Aparecida Rosa de Arruda, pois, 

como se verifica nos autos, a curatelada se enquadra no disposto no art. 

1.767 do mesmo dispositivo legal.

Além do mais, é perceptível a possibilidade da Sra. Maria ser nomeada em 

consequência à redação do § 3º do art. 1.775 do CC/02, que estabelece 

que:

“Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de 

fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§3o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a 

escolha do curador.”

 Destaco que o laudo pericial juntado aos autos foi categórico ao 

consignar que a Sra. Adriele é portadora de Paralisia Cerebral (CID10 G 

80.0.), constando ainda que a requerida possui profundo prejuízo da 

inteligência e, prejudicando, também, as funções executivas, necessitando 

de auxílio de cuidadores para as necessidades básicas de higiene 

pessoal e alimentação, frisando que seu estado é permanente (fls. 30/32).

 Indo além, a Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o 

pleno direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais pessoas (art. 84) e somente será submetida à 

curatela quando necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com 

deficiência, tornou-se medida protetiva extraordinária e proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo também durar o 

menor tempo possível (EPD - § 3.º do art. 84):

“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

 § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.
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(...)

§ 3.º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”.

Pelas provas colacionadas, a interditanda não demonstrou aptidão para o 

trabalho, ainda que tarefas rotineiras de casa, haja vista a deficiência que 

possui, bem como pela incapacidade intelectual de exercitá-las.

 Entretanto, ressalte-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe 

que a curatela cobrirá apenas os atos relativos aos direitos de natureza 

negocial e patrimonial. É o que reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis:

“Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial.

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto.

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do curatelado”.

Desta forma, considerando a deficiência comprovada, considerando, 

ainda, que a interditanda é bem zelada pela sra. Maria Dirce, estando os 

cuidados despendidos suficientes para o bem estar da curatelada, 

amparando-a com o mínimo de dignidade. Por fim, não há qualquer conduta 

da curadora para com a curatelada que desabone a relação que se está a 

estabelecer, outra solução não há, senão a curatela como forma de 

proteção aos interesses e direitos da interditanda.

O art. 1.767 do Código Civil, nas hipóteses que elenca, é expresso no que 

pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra redigido, com 

destaques:

“Art. 1767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade.

II (...) revogado.

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV (...) revogado.

V - os pródigos”.

A subsunção do fato à norma dá-se claramente no aludido inciso I do 

transcrito dispositivo legal, amoldando-se ao que restou averiguado no 

feito, sobretudo como forma de resguardar sua dignidade e sua 

integridade física e emocional sem nenhuma forma de discriminação ou 

abuso.

 Por fim, Adriele de Arruda é uma pessoa sem condições de orientar-se 

por si, com deficiência mental que a impede de manter o necessário 

discernimento para os cuidados próprios, inclusive os de higiene pessoal. 

Sendo deficiente mental, a lei protege ao determinar sua interdição parcial 

e respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos 

autos atestam convictos a necessidade da medida em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, para:

a) DECRETAR a interdição de Adriele de Arruda, brasileira, solteira, filha 

Dirce Aparecida Rosa de Arruda, sem profissão definida, portadora do RG 

nº 06.12.91 – SSP/MT, residente na cidade de Alta Floresta;

b) DECLARÁ-LA sem capacidade plena de exprimir sua vontade, em razão 

de causas transitórias ou permanentes. Assim, NOMEIO-LHE como 

curadora a senhora Maria Dirce Aparecida Rosa de Arruda, qualificada no 

feito.

 Considerando a gravidade da deficiência, não poderá praticar todos os 

demais atos da vida civil, não se descartando a aplicação de tomada de 

decisão apoiada, se necessário, a critério do juízo, nos termos do art. 84, 

§ 2.°, do EPD, consignando que poderá a interditada exercer o direito à 

família e à convivência familiar e comunitária previsto no art. 6°, V do EPD.

Intime-se a curadora para prestar compromisso definitivo no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil.

Conforme o disposto no art. 107 da LRP, do art. 755 do CPC e art. 9.°, 

inciso III, do Código Civil, registre-se a presente sentença no cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e publique-a na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, se tiver, uma 

vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra publicação, onde 

deverá constar no edital os nomes da interdita e da curadora, a causa da 

interdição, os limites da curatela, eis que não se trata de interdição total 

(art. 755, §3° do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o 

presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Sem condenação em custas e honorários.

CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166664 Nr: 2329-54.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caique da Silva Garcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 

OAB:14.428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do 

documento de fls. 33/38, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143825 Nr: 5079-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Cardoso dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A

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

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

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

custas processuais no importe de R$ 558,60 (Quinhentos e Cinquenta e 

oito reais com sessenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 490/492vº. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 145,20 (cento e quarenta e 

cinco reais com vinte centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104034 Nr: 5790-44.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para que apresente os 
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dados bancários, no prazo de 05 dias, visando o levantamento dos 

valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122151 Nr: 693-58.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroalta Comércio e Representações Ltda ME

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS 

DE FARIA - OAB:OAB/MS 7.201, Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT

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

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

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

manifestar acerca do laudo pericial de fls. 182/222, conforme determinado 

à fl. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128695 Nr: 4438-46.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Pereira de Souza, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Carlos Fachette

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para manifestar-se nos 

autos da carta precatória 1017773-91.2019.811.0002, no prazo de 05 

dias, conforme ofício de fl. 100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108611 Nr: 4066-68.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Aravechia 

Palmitesta - OAB:299951, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por meio 

dos seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO VIEIRA DE MORAES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REU)

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000238-03.2020.8.11.0007. ESPÓLIO: BENTO 

VIEIRA DE MORAES REPRESENTANTE: ADELIA DA SILVA MORAES REU: 

COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, VERDE TRANSPORTES LTDA 

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

Espólio de Bento Vieira de Moraes representado por sua inventariante 

Adelia da Silva Moraes contra a Cooperativa Mista Sapezalense e a Verde 

Transportes Ltda., todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. Pois bem. Compulsando aos 

autos, verifica-se que a requerente autora não é legítima para figurar no 

polo ativo da demanda, vez que o Espólio carece de personalidade 

jurídica, não podendo demandar ou ser demandado em ações de cunho 

extrapatrimonial. Senão, vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM 

ÓBITO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – PRECLUSA – 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO – MANTIDA – CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA OU CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO 

A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANTIDO – JUROS DE MORA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA 

CITAÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – 

MANTIDO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSOS DESPROVIDOS. Encontra-se preclusa a denunciação à lide 

requerida pela ré, após o decurso do prazo para contestação. O espólio 

carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais 

sofridos pelos herdeiros em decorrência do óbito de sua genitora. (...) 

(N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)”. 

Ademais, quando for manifestamente ilegítima à parte, o juiz poderá 

indeferir a petição inicial, conforme preconiza o art. 330, inciso II, do 

CPC/15. Todavia, entendo que deve ser oportunizada a regularização do 

feito. Desse modo, considero que a inicial não pode ser recebida neste 

momento, devendo a exordial ser emendada para que constem os 

herdeiros do falecido no polo ativo do feito. Aliás, em aproveitando ao ato, 

friso que em caso dos herdeiros pugnarem pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita será necessária a comprovação da 

hipossuficiência de recursos por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses, sob pena de não ser concedido o citado benefício. 

Posto isto: DETERMINO a EMENDA da inicial, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a parte autora indique os herdeiros do falecido no polo ativo 

da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes do 

art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso II, ambos do CPC/15. 

Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 
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e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002144-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ZANOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAILDO MANOEL FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002144-33.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: IRANI 

ZANOTO EXECUTADO: ANAILDO MANOEL FILHO Vistos. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença proposto por Luciano Fontoura 

Baganha contra Irani Zanoto, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aportou-se petição de cumprimento de sentença (Id. 25928721). A parte 

executada se manifestou ao Id. 26833036, impugnando o cumprimento da 

sentença, sob o argumento de excesso à execução. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Objetivamente, quando uma 

das partes apresenta petição para iniciar o cumprimento de sentença, por 

regra, há necessidade do juízo fazer análise de admissibilidade da petição 

para só depois, caso presentes os requisitos mínimos, proceder com a 

intimação da parte contrária. Destarte, no caso dos autos, apesar de não 

ter sido feita a apreciação deste juízo, a parte executada prontamente se 

manifestou nos autos, não havendo nenhum prejuízo ao ato, razão pela 

qual é plenamente possível utilizar a disposição do art. 239, § 1º do 

CPC/15, no caso em concreto, eis que tal dispositivo prevê que “O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução”. Ademais, denota-se que a 

petição de cumprimento de sentença observa os critérios estabelecidos 

pelo art. 524 do CPC/15, de modo que não há necessidade em voltar ao 

ato, especialmente em atenção ao art. 283, parágrafo único, do CPC/15. 

No mais, pelo princípio da instrumentalidade recebo a petição de Id. 

26833036 como impugnação ao cumprimento de sentença e já nesta 

oportunidade, volto atenção às disposições do art. 525 do CPC/15. Em 

análise aos autos, nota-se que a quantia de R$ 21.390,81 (vinte e um mil, 

trezentos e noventa reais e oitenta e um centavos) é valor incontroverso, 

já que a parte executada o reconhece como o montante devido. 

Porquanto, o art. 526, § 2º do CPC/15 estabelece que, nós casos em que o 

valor indicado pelo devedor seja inferior ao devido, poderá ser aplicado 

multa no remanescente a depender do resultado da demanda executiva, 

desde que houvesse sido efetuado o pagamento parcial da dívida. 

Entretanto, no caso em espeque, a parte executada não comprovou 

sequer o pagamento do valor que considera incontroverso, deste modo, 

com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC/15 há que ser aplicada a multa de 

10% (dez por cento) sob o débito, bem como 10% (dez por cento) de 

multa em relação aos honorários sucumbenciais. Porém, nota-se que é 

necessário que seja certificado o decurso de prazo, para aplicar as penas 

previstas no art. 525 do CPC/15, sendo que o termo inicial, conforme 

inteligência do art. 239, § 1º, do CPC/15, se dá a partir da data da 

apresentação da resposta (prazo a contar deve levar em consideração o 

comparecimento voluntário do executado no cumprimento de sentença). 

Por outro lado, considero viável remeter os autos à contadoria para 

averiguar qual o valor devido da condenação. Todavia, consigno que 

apesar de ter ocorrido pequeno erro material no dispositivo da sentença, 

os honorários sucumbenciais foram fixados no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Consigne-se que a ausência do 

termo “atualizado” não tem o condão de afastar o valor atualizado da 

causa para fins de encontrar-se o valor devido conforme comando 

constante no decisum, especialmente porque o texto é complementado 

pelo artigo correlacionado, que é claro ao dispor que “Os honorários serão 

fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor 

da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. Desse modo, 

antecipadamente a remessa dos autos à contadoria, delimito que o valor 

da condenação em honorários sucumbenciais é com base no valor 

atualizado da causa. Assim, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

CERTIFIQUE o decurso de prazo para o pagamento do débito, 

atentando-se ao termo inicial do prazo (05/12/2019 – dia posterior à 

juntada da “impugnação” – art. 239, § 1º, do CPC/15). Independentemente 

do resultado da certidão, remetam-se os autos à contadoria do juízo, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, elabore o cálculo da dívida, 

atentando-se aos parâmetros fixados na sentença. Confeccionado o 

laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, DIGAM 

o que entenderem de direito, referente aos cálculos. Certifique-se no que 

for necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-89.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000187-89.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DE LIMA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. 

Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte 

autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas 

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

requerente. Posto isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta Comarca 

(contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE 

que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. 

Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-29.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DOMINGOS TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000191-29.2020.8.11.0007. AUTOR(A): ODETE 

DOMINGOS TORQUATO REU: BANCO BMG S.A Vistos. Compulsando aos 

autos, observa-se que embora exista declaração de residência, o 

endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao Procon do 

Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. Dessa forma, 

a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte autora a 

comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas regras de 

competência o foro competente seria o do domicílio do requerente. Posto 

isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprove residência nesta Comarca (contas de água, 

energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. Ultrapassado o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000179-15.2020.8.11.0007. AUTOR(A): OLAVO 

ALMEIDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte 

autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas 

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

requerente. Posto isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta Comarca 

(contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE 

que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. 

Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000210-35.2020.8.11.0007. AUTOR(A): FATIMA 

REGINA DA SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. Compulsando 

aos autos, observa-se que embora exista declaração de residência, o 

endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao Procon do 

Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. Dessa forma, 

a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte autora a 

comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas regras de 

competência o foro competente seria o do domicílio do requerente. Posto 

isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprove residência nesta Comarca (contas de água, 

energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. Ultrapassado o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO OSVIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000151-47.2020.8.11.0007. AUTOR: AUGUSTO 

OSVIANI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) Em se tratando de ação que tramita sob o 

PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 26 de março de 2020, às 12h30min, a qual deverá ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para 

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), 

pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

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

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

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada 

(CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação 

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

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

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

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação/intimação, que 

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

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

por fim, no ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição 

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

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

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

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

seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a 

parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000180-97.2020.8.11.0007. AUTOR(A): OLAVO 

ALMEIDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1) RECEBO 

a inicial em todos os seus termos. 2) Em que pese a manifestação da parte 

autora de desinteresse na realização de audiência de 

conciliação/mediação, denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas 

duas hipóteses para a não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do 

CPC/15), sendo que no caso em espeque, a audiência não se realizará tão 

somente se a parte requerida informar que não possui interesse no ato. 

Assim, tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, 

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 06 de abril de 

2020, às 14h00min, a qual deverá ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré para comparecer à audiência 

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

ou, Defensor Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), 

observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data supra designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) 

CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

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

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

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação/intimação, que as advertências do § 8º 

do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento 

injustificado da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, por fim, no 

ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição na audiência, 

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

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

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora por intermédio de seu 

patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a parte 

não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

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

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

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

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

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

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

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

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

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003966-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003966-86.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

NEIDE MARIA VIEIRA DA ROCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o §3º do art. 357 do CPC/15 e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida suscitou 

preliminar de prescrição quinquenal, assim passo a apreciar tal questão. 

DA PRESCRIÇÃO Tal pleito mencionado no pedido da peça contestatória 

não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do 

benefício ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

13/04/2019, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 09/09/2019, 

ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento administrativo e o 

ajuizamento da ação, o que não enseja, a modo algum, na prescrição 

arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

da prescrição aventada pela parte requerida. Inexistindo outras 

preliminares ou questões processuais a serem decididas, declaro o feito 

saneado. 2) Entendo como necessária prova testemunhal. 3) Sem o 

prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de 

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 16/03/2020, às 13h30min., 

devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. 5) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) 

pela parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 

5.1) As testemunhas arroladas pelas partes deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC/15. 

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015. 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 8) 

PROCEDA a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA BIANCA DE DEUS BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRO FRAILE OAB - MT26448/O (ADVOGADO(A))

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000060-88.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): KARLA BIANCA DE DEUS BENTO REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação de cobrança – indenização substitutiva 

de FGTS, proposta por Karla Biana de Deus Bento contra o Estado de 

Mato Grosso, objetivando a condenação do requerido no pagamento de 

valores referente a FGTS com relação aos períodos de 2012 até 2016. 

Argumentou a parte autora que foi contratada temporariamente como 

professora da educação básica pela parte requerida no ano de 2012 e 

2013 com a UNEMAT, e que ao todo, realizaram-se 13 vínculos 

empregatícios entre os anos de 2012 a 2017. Informou que seu subsídio 
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foi o equivalente ao que os servidores efetivos recebiam, bem como, 

embora seus vínculos empregatícios com o requerido não tenham se 

realizado mediante concurso público, a requerente aduz que a 

jurisprudência à garante todos os efeitos pecuniários referente as 

relações de trabalho. Por fim, aduziu que como os contratos não seguiram 

os ritos do direito administrativo, deve-se aplicar o regime trabalhista na 

forma da CLT, resultando no abarcamento das verbas substitutivas dos 

depósitos de FGTS, dos quais almeja por meio desta ação. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Decisão recebendo a inicial 

sob o Id. 18818566, onde foram deferidos os benefícios da justiça gratuita 

em favor da parte autora, bem como determinada a citação da parte 

requerida. O Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação 

conforme Id. 19691645, onde, em breve síntese, alegou que nos contratos 

temporários celebrados com a parte autora não se deve aplicar a CLT por 

não haver nulidade ou violação ao artigo 37, II, da CF/88, pugnando pelo 

julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Certidão de 

tempestividade da contestação (Id. 19802320). Houve impugnação à 

contestação (Id. 20393148). Despacho determinando a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 

20890627). Ao Id. 21550892, a parte autora se manifestou requerendo a 

intimação da parte requerida para juntar aos autos os respectivos 

holerites a fim de comprovar o não recolhimento do FGTS. Certidão de 

decurso de prazo sem manifestação pela parte requerida (Id. 22414385). 

É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Versam os autos sobre 

pedido de recebimento dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) sobre toda a remuneração percebida pela parte 

requerente, durante o período laborado, acrescidos dos consectários 

legais. De início, em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos podem ser comprovados por meio de prova 

documental juntada aos autos. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas. Diante disso, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da existência de preliminares, 

passo à análise do mérito do pedido. DO MÉRITO A parte requerente 

noticiou ter firmado contrato de trabalho temporário com o requerido, para 

exercer a função de Profissional da Educação Básica em Escola Estadual, 

assim como na Fundação Universidade de mato Grosso - UNEMAT e, que 

os seus subsídios eram compatíveis aos pagos aos servidores efetivos 

na mesma função e época. Afirma, que o requerido não fez, e não faz, 

espontaneamente, o pagamento da referida indenização. O caso em tela 

envolve ação decorrente de contrato temporário de serviço público em 

que se pretende o reconhecimento do direito sobre o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. A relação jurídica decorrente de contrato 

de trabalho temporário não gera vínculo empregatício, de modo que deve 

ser tratada como relação de direito administrativo, não sendo, portanto, 

aplicável as disposições da CLT. Mesmo se o contrato administrativo for 

nulo, não existe a conversão em contrato com vínculo de emprego. Em 

qualquer hipótese a matéria será regida pelo direito administrativo. A 

nulidade do contrato de trabalho temporário não possui o condão de 

afastar determinados direitos trabalhistas garantidos pela Constituição 

Federal, incluído o depósito do FGTS. Ao servidor que tiver seu contrato 

de trabalho declarado nulo, será assegurado o direito ao depósito do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No caso dos autos, ficou 

evidente o desvio da finalidade dos contratos temporário, já que estes se 

perduraram entre 2012 a 2017 (05 anos), indicando que o requerido 

utilizou a referida forma de contratação de servidores como forma de 

burla a obrigatoriedade de realização de concurso público para o 

preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera 

a nulidade dos contratos que se encontram em desconformidade nos 

termos do § 2º, do artigo 37, da CF/88, vejamos: “ Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; III - o prazo de validade do concurso público será de até dois 

anos, prorrogável uma vez, por igual período; (...) § 2º A não observância 

do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. (...)” Declarada nula a 

contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, 

conforme artigo 19-A da Lei n 8.036/90, in verbis: Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2 o , da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. No mesmo 

sentido é a Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho: Súmula: 363. A 

contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 

em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, 

somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS. Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 

21-11-2003). Assim é o firme entendimento do e. TJMT: “APELAÇÃO - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NULIDADE 

- DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - 

NECESSIDADE. DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA 

PERSONALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO. Em relação aos servidores que 

tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao 

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do 

dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em 

violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de 

Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (Ap 

107682/2015, TJMT - 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 

Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015). Corroborando o 

direito do recolhimento e levantamento do FGTS, o Supremo Tribunal 

Federal em sede de Repercussão Geral assim já decidiu: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016 ). Na mesma direção, já se posicionou o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO PELO ESTADO – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, 

DA CF – VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS - DIREITO QUE SE 

RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320 - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A Suprema Corte sedimentou a questão 

debatida nos autos consignando o entendimento de que a contratação por 

tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e 

excepcional interesse público realizada em conformidade com os 

preceitos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal não gera 

quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, 

com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado e nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço FGTS. Dessa forma, tratando-se de contratação temporária ao 
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arrepio das disposições constitucionais não há falar em qualquer direito ao 

contratado temporariamente, senão aquelas já ressalvadas, de modo que, 

ao contrário do alegado pelo município Apelante, o julgador de primeiro 

adequadamente o condenou tão somente ao pagamento do saldo de 

salário devido, caso não tenha sido pago. (Ap 107697/2016, TJMT - 2ª 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desª. Antônia Siqueira 

Gonçalves, julgado 12/02/2019, publicado DJe 11/03/2019). Não obstante 

ao exposto, imperioso registrar que os créditos de natureza administrativa 

prescrevem no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do ajuizamento 

da ação. Precedente: STJ - REsp: 1718515 ES, Relator Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJ 27/02/2018. Logo, o prazo prescricional 

dar-se-á das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

data do ajuizamento da pretensão inaugural. DISPOSITIVO Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na 

presente ação ajuizada por Karla Biana de Deus Bento contra o Estado de 

Mato Grosso e via de consequência, RECONHEÇO a nulidade dos 

contratos temporários indicados na inicial e CONDENO o requerido ao 

pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, CORRESPONDENTE APENAS ao período de 05 (cinco) anos 

antecedentes à propositura desta ação, a serem apurados em liquidação 

de sentença, acrescidos de juros e correção monetária conforme 

STF/Tema 810. Sem condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, por ser isento (art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001). Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 

85, § 4º, II do CPC. Deixo de recorrer de ofício ao e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista o direito controvertido não 

excederá o previsto no art. 496, § 3º/CPC, dada a natureza da causa. 

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às Providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JOSE ARAGON GONÇALVES FILHO (TESTEMUNHA)

ITAGIBA DELA JUSTINA (TESTEMUNHA)

VALDECIR DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

 

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

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

autora para manifestação acerca do recurso de Apelação, no prazo de 

quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28051473, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002183-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR MARIA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

autora para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, requerendo o que 

de direito. Após, não havendo manifestação, os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004429-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO (EXEQUENTE)

JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI (EXECUTADO)

RAFAEL BORTOLI (EXECUTADO)

ILDO ROQUE GUARESCHI (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimar o Advogado da parte autora acerca do documento de ID. 

28141982, bem como acerca da certidão do Oficial de Justiça requerendo 

a intimação do autor para depósito da diligência complementar em guia 

própria. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos Termos do Artigo 9.º da Lei Nº. 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005522-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005329-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004368-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANFRANCESCO GALVANI OAB - SP337268 (ADVOGADO(A))
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MATHEUS DA CRUZ CANDIDO OAB - SP362337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101073 Nr: 2680-37.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Ferreira de Paula

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

 Vistos etc.

Intime-se a autarquia previdenciária para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implantar o benefício concedido em favor da parte autora, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), com a devida comprovação 

nos autos.

Com a comprovação da implantação, intime-se a parte promovente para 

dar regular andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 66071 Nr: 5657-07.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Santa Mercedes Ltda - Me, Ivanilda 

Rocha Fernandes, Cristiano Neves da Silva, Wagner Gonçalves 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, KAMILA DE MOURA SANTOS - OAB:MT/24032/O, 

Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos, etc.

Interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões e 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 3784-93.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Savio Costa Santos

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

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

Silva - OAB:11206-B, José Renato Salicio Fabiano - OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos etc.

Considerando a concordância do executado com os cálculos apontados 

no cumprimento definitivo de sentença de fls. 143/146, homologo os 

valores lá enunciados, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 136527 Nr: 1118-51.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Domingos Margatto, Keila Aparecida da 

Silva Morosini Margatto

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de NELSON 

DOMINGOS MARGATTO e KEILA APARECIDA DA SILVA MAROSINI.

 Acordo juntado aos autos às fls. 45/46.

É o relatório necessário. Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao 

pagamento do débito que ensejou o ajuizamento deste feito, estão 

devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação.

Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo ajustado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes.

 Ademais, constatando que o instrumento de transação requereu a 

suspensão do feito enquanto perdurar as obrigações, nos termos do art. 

922, do CPC, SUSPENDO o procedimento até 15/05/2020, uma vez que o 

débito será pago em 10 (dez) parcelas anuais, com a primeira vencida em 

15/08/2019.

 Aguardem os autos em pasta destinada ao arquivamento provisório e, 

encerrado o período de suspensão, intime-se a parte exequente para 

manifestação em até 10 (dez) dias, quando deverá requerer as medidas 

pertinentes ao deslinde do procedimento.

 Havendo manifestação das partes, venham-me conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 154427 Nr: 3321-49.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Domingos Margatto, Keila Aparecida da Silva 

Morosini Margatto

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

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

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

Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada sobre a 

decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento 

das custas processuais (fl. 74), entretanto, até a presente data, não 

houve o pagamento, conforme certidão de fl. 75.

Impõe-se assim a aplicação do disposto no art. 290 do CPC, ensejando o 

não recebimento desta demanda e o cancelamento da distribuição.

Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Havendo o trânsito em julgador, certifique-se e arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 29583 Nr: 961-98.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Rocha, Gilmar da Rocha

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

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

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

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:8930/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos etc.
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Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução julgados 

improcedentes, conforme cópias encartadas às fls. 183/186, expeçam-se 

os respectivos RPV/precatório nos termos do cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 197/200.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 2595 Nr: 1-43.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sistema S/A - Banco HSBC Bamerindus do Brasil 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alencar Ramalho, João Alencar Ramalho 

- Espólio, Irene de Toledo Ramalho

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

OAB:19004, Carlos Eduardo Coimbra Donegatti - OAB:290089, 

CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, Eduardo Montenegro Dotta - 

OAB:155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT, Wilmar 

David Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 262, providenciando-se a avaliação do imóvel 

penhorado.

 Após, intimem-se as partes, sendo que a parte executada deverá ser 

intimada por advogados cadastrados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 48484 Nr: 502-91.2007.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Toledo Ramalho, Sonia Maria Ramalho Carneiro, 

Luiz Carlos Rabecini, WALBER CRISTOFORO CARNEIRO, Marinalva 

Ramalho Rabecini, Ivanilda de Toledo Ramalho Jardim, VALDIR TOLEDO 

RAMALHO, Maria Aparecida Ramalho Tolardo, José Carlos da Silva Jardim, 

Paulo Tolardo, Helio Toledo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alencar Ramalho - Espólio

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

OAB:18.450/MT, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:MT 6315, 

Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro, no qual a inventariante retificou as primeiras 

declarações, fazendo constar o veículo indicado à fl. 199.

Dessa forma, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (dias), 

providenciar o recolhimento da GIA de ITCMD do referido bem.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61354 Nr: 962-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do teor do laudo de 

avaliação no prazo de 05(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para deliberações, especialmente quanto ao 

pedido de venda do referido bem por hasta pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 96624 Nr: 5089-20.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pre Serve Industria e Cómercio de Briquetes 

Ltda, José Marcos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

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

OAB:10865/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o teor do petitório retro, não foi juntada pela parte exequente 

a citada certidão negativa de registro de imóveis em nome do executado, 

pelo que indefiro o pleito de requisição de Imposto de Renda do requerido.

Assim, intime-se a parte requerente para juntar referida certidão ou dar 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111897 Nr: 426-23.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Espindola de Oliveira Lima, Ozana 

Baptista Gusmão

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101200 Nr: 2848-39.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Gonçalves de Aguiar

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 18 de 792



Vistos etc.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado às 

fls. 127/128.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

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

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002528-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA E SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS BARROS MARZANO OAB - RJ125353 (ADVOGADO(A))

MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR OAB - RJ64216 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 28375422; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BOZELI (AUTOR(A))

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REU)

JULIANO SILVA CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 28390113; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003399-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

estes autos com o fito de intimar as Partes para apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, suas alegações finais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

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

OAB:5091-B

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento dos emolumentos devidos 

à Serventia Extrajudicial, no importe de R$ 102,80 (cento e dois reais e 

oitenta centavos), mediante depósito em Conta-Corrente nº 13.022-2, 

Agência 1380-3, Banco Bradesco S/A (237), de titularidade de "Alta 

Floresta Cartório do 1º Ofício", encaminhando comprovante para o e-mail 

"cartorio.af1@hotmail.com", no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 2057-36.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reciclin - Recicladora de Plásticos e Pneus 

Independência Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Prudente Campos 

Souza Veras - OAB:16335/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, Sidney Ribeiro da Silva - OAB:17.097/O

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Fls. 157162, interpostos pela Parte Autora; II) intimar a 

Parte Requerida, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, 

§2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98956 Nr: 391-34.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercantil Astro de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Roque Savariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição 

intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95267 Nr: 3604-82.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Debortolli e Rodrigues Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Cardi Filho - OAB:3.584-A, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição 

intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91477 Nr: 327-58.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon - Me, Waldenir 

Augusto Cecon, Denise Yoko Masasi Cecon
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Junior - 

OAB:MT/8194-A, Renata de Souza Leão - OAB:13511/MT, Valnir 

Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição 

intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003288-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PINTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1003288-08.2018.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 816,91 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA POLO PASSIVO: Nome: JOAO BATISTA PINTO Endereço: 

Avenida Mato Grosso, 729, Cidade Alta, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: A Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT propôs Ação 

de Execução Fiscal, nos moldes da lei n.º 6.830/80 pleiteando o 

recebimento da quantia de R$ 816,91 (oitocentos e dezesseis reais e 

noventa e um centavos), referente à certidão de dívida ativa n.º 

1027/2018. DECISÃO: Vistos. 1) Considerando que já fora realizada a 

busca no Sistema Infojud do endereço do executado (ID 16529060), 

considerando ainda, a certidão sob o ID 17365402, DEFIRO a parte final do 

pedido sob o ID 20444861, determinando seja expedido Edital, com prazo 

de 30 dias, para a citação da parte executada, atentando-se para a regra 

contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80. 2) Decorrido in albis o prazo do 

item “1”, nos moldes determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde 

já, como curador especial da executada, o douto Defensor Público que 

milita nesta Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para 

manifestar no feito. 3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 

MT, 28 de maio de 2019 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: Fica ainda advertido o executado de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor 

embargos E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TANIA DOS 

SANTOS LIMA, digitei. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA CAVALHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DELLA GIUSTINA OAB - MT26241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTA TINTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-60.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FERNANDO DA 

SILVA CAVALHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CRISTIANE DELLA 

GIUSTINA POLO PASSIVO: FLORESTA TINTAS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA EMANUELA DE GOES COLONHEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA EMANUELA DE GOES COLONHEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002986-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação dos representantes legais das partes 

requerente e requerida, para, querendo, manifestarem-se nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VICENTE CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 04 de MAIO de 2017, às 15h00min. Alta Floresta/MT, 6 de abril 

de 2017. LAIANDRA VIANA LEITE DE OLIVEIRA Estagiária Voluntária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

HIGOR HUYNTER CARINHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 04 DE abril 

de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA (REQUERENTE)

HIGOR HUYNTER CARINHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SANABRIA BEVILAQUA (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 04 DE abril 

de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-45.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DIEGO FERREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 21 de 792



para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000275-30.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSIANE DA 

SILVA DE SOUZA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

LEITE BARBOSA, EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2020, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 20 DE 

AGOSTO de 2019, às 16h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004819-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RITA CAMPOS 

FILLES LOTFI REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. Proceda-se 

o cadastramento do advogado do requerido para receber as intimações. 

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerida, alegando 

impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação e, em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida para realização do ato por meio de videoconferência, nos 

termos do § 3º, do art. 236, do Código de Processo Civil. Para tanto, 

d e v e r á  a c e s s a r  o  s e g u i n t e  l i n k  d e  a c e s s o : 

https://call.lifesizecloud.com/613087 na data e horário designado para 

audiência (28 de janeiro de 2020, às 15h40min.). Intime-se a parte 

requerida da presente decisão. Intime-se o autor, que deverá comparecer 

na sala de audiências do Juizado Especial Cível de Alta Floresta (Quarta 

Vara) no dia e horário acima especificados, consignando que a ausência 

injustificada ao ato ensejará na extinção do processo e condenação ao 

pagamento das custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004819-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RITA CAMPOS 

FILLES LOTFI REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. Proceda-se 

o cadastramento do advogado do requerido para receber as intimações. 

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerida, alegando 

impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação e, em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida para realização do ato por meio de videoconferência, nos 

termos do § 3º, do art. 236, do Código de Processo Civil. Para tanto, 

d e v e r á  a c e s s a r  o  s e g u i n t e  l i n k  d e  a c e s s o : 

https://call.lifesizecloud.com/613087 na data e horário designado para 

audiência (28 de janeiro de 2020, às 15h40min.). Intime-se a parte 

requerida da presente decisão. Intime-se o autor, que deverá comparecer 

na sala de audiências do Juizado Especial Cível de Alta Floresta (Quarta 

Vara) no dia e horário acima especificados, consignando que a ausência 

injustificada ao ato ensejará na extinção do processo e condenação ao 

pagamento das custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU HRYCYK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000276-15.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE ALCEU 

HRYCYK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001265-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA GERVASIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo intimação do patrono da parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Novembro de 2017, às 13:20 horas. Érica Mara Dias Mat.: 34.393

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MAZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001802-51.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GUSTAVO 

MAZON REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Tendo em vista a 

cessação da causa de impedimento desta magistrada, torno a presidir o 

presente feito. Em atenção aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, notadamente o da autocomposição, DEFIRO o pedido de 

ID nº 20784699 e 20835991 e DETERMINO a designação de nova data 

para realização do ato, dando-se regular prosseguimento no feito. 

Intime-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá 

resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intime-se o 

autor, consignando que a ausência injustificada ao ato ensejará na 

extinção do processo e condenação ao pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO 51827018100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCHETTI OAB - SP73328 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000020-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NEUZA XAVIER 

ALANO 51827018100 EXECUTADO: INTER SPUMA ESPUMAS E 

COLCHOES LTDA Vistos. Inicialmente, DEFIRO o pedido de ID n° 27590799. 

Desta feita, PROCEDA-SE a inclusão do nome da parte executada em 

cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA), com fundamento no artigo 782, 

§3º do CPC. Consigno que, efetuado o pagamento, garantida a execução 

ou extinto o feito, a Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato 

cancelamento da inscrição no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). 

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar no feito requerendo o que de direito, sob pena de extinção da 

ação. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002516-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA MININ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 30 DE 

JUNHO de 2019, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003200-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELITA SOARES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Setembro de 2019, às 15:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO HONORATO MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Outubro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS TEIXEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

Agosto de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS TEIXEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

Agosto de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003936-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de 

Outubro de 2019, às 17:00horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005289-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT OAB - MT25342/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005289-29.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LINDIOMAR 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em consulta aos bancos de 

dados do SPC e da SERASA, realizada na presente data por intermédio do 

convênio firmado com a CDL de Alta Floresta, verifica-se a ausência de 

anotações restritivas de crédito em nome do autor, conforme comprova o 

documento anexo. Assim, resta prejudicada a análise dos pedidos 

formulados no Id. 28026861. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Intime-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

Outubro de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 15:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, 

do inteiro teor do “AR”, juntado (ID - 28428888), com a ressalva 

“AUSENTE”, bem como para que indique o endereço atualizado do 

Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior designação de 

audiência de tentativa de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004047-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 29 de 

Outubro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000047-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ICCA ARTIGOS DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAPPY LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000281-37.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ICCA ARTIGOS 

DO VESTUARIO MULTIMARCAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE POLO 

PASSIVO: HAPPY LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - 

ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA BARANOSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 21 de 

Agosto de 2019, às 16h40min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES DE CARVALHO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 15:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de Setembro de 

2019, às 15:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACSON STOCTON QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 14:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE STEPHANE DE CARVALHO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 13:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A DA CRUZ - SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002996-86.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO 

FERNANDES CRUZ REQUERIDO: J A DA CRUZ - SERVICOS - ME Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pelo requerido na 

contestação (Id nº. 23367818) e passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Mérito Cuida-se de ação de cobrança proposta por Antonio Fernandes 

Cruz, alegando que celebrou contrato de prestação de serviços de 

construção com o requerido, sendo pactuado a forma de pagamento dos 

serviços, na modalidade de cheques, no entanto, mesmo após a 

realização do combinado pelo autor, os pagamentos não foram realizados, 

visando o pagamento do suposto débito anotado em cheques do requerido 

J. A. da Cruz, no valor total atualizado de R$ 17.148,83 (dezessete mil 

cento e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos), bem como, requer 

a condenação do requerido em perdas e danos consistente em honorários 

contratuais no valor de R$ 3.429,76 (três mil quatrocentos e vinte nove 

reais e setenta e seis centavos) equivalente a 20% do valor atualizado da 
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causa. Em contestação (Id nº 23367818), o requerido alega que entabulou 

contrato de prestação de serviços com o autor, que teria duração de 01 

(um) ano, o equivalente a 12 (doze) mil reais, ou seja, R$ 1.000,00 (um mil) 

ao mês, divididos em parcelas iguais mensais, mas que por dificuldades 

financeiras o acordo não foi honrado em sua plenitude, e o contrato 

rescindido. Sustenta que no documento obtido junto ao CREA-MT, intitulado 

Relatório de Pessoa Jurídica, verifica-se que o contrato outrora firmado 

entre as partes teve a duração de apenas 07 (sete) meses, requerendo 

que seja reconhecido o débito referente a tão somente 07 (sete) meses, 

ou seja, 7/12 avos do contrato, de igual forma equivalente a 07 (sete) mil 

reais, e que os cheques referentes aos pagamentos que dar-se-iam após 

a data do encerramento do contrato, devem ser declarados como 

indevidos, quais sejam os cheques: cheque n. 000377 (abril/2015), 

cheque n. 000378 (maio/2015), cheque n. 000379 (junho/2015) e cheque 

n. 000380 (julho/2015), relatando ainda que foram pagos 03 cheques. Por 

fim, sustenta que o cheque de n. 000370, Id n. 21421615, página 2, está 

preenchido em favor de terceiro estranho à ação Luis Antonio Cuissi, não 

tendo o Autor comprovado o endosso da referida cártula de crédito, resta 

clara a ilegitimidade ativa para a cobrança de dívida de terceiros, devendo 

a ação ser extinta em relação àquela cártula de crédito. Segundo 

preleciona os artigos 59 e 61 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), expirado o 

prazo para a ação executiva e ação de locupletamento, existe, ainda, a 

possibilidade de o credor ajuizar ação de cobrança, aplicando-se, assim, o 

prazo prescricional do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. No caso em 

questão, os cheques foram emitidos nos anos de 2014 e 2015, sendo a 

ação proposta em 05/07/2019, portanto dentro do prazo prescricional, o 

que permite a análise do mérito, consoante entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA 

DEBENDI. DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NO 

CASO CONCRETO POIS A CÁRTULA CIRCULOU, POR ENDOSSO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TÍTULO 

DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O 

PORTADOR DO TÍTULO, DE BOA FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. A parte ré pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que a condenou ao pagamento de R$3.085,15 relativamente aos 

cheques por ela emitidos e não compensados em razão de sustação 

(motivo 21, fls. 16/17). 2. Tendo o autor apresentado os cheques 

devidamente preenchidos e assinados e não havendo alegação pela ré de 

fraude ou má fé do portador, impõe-se o reconhecimento da dívida. Boa fé 

do credor que deve ser afastada, para retirar a legitimidade da cobrança. 

3. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a Lei Especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62), aplicando-se, assim, o art. 206, § 5º, 

inciso I, do Código Civil. No caso em questão, os cheques foram emitidos 

em 26/09/2014 e tendo o autor ajuizado a presente ação em 13/07/2018, 

dentro do prazo prescricional de cinco anos. 4. Entendimento do E. STJ de 

que é desnecessária a declinação da causa debendi para a cobrança de 

cheque, ainda que prescritas as ações de execução e de locupletamento 

Ilícito. 5. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJRS - RINOM: 

00470619420198219000, Relator: ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA 

RAABE, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2019). Sendo eficaz os títulos apresentados, a ação de cobrança 

(fase de conhecimento), nos termos do artigo 785 do Código de Processo 

Civil, permite a valoração de provas e discussão das cláusulas contratuais 

pretendida pelo requerido. Extraí-se da petição inicial, a existência de 09 

(nove) cheques de titularidade do requerido J.A. da Cruz, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) cada um, datados em 2014 e 2015. Quanto a 

alegação do requerido de ilegitimidade ativa da cobrança do cheque de n. 

000370 (Id n. 21421615, pág. 2), endossado em favor de terceiro estranho 

à ação, tenho que não prospera, ao passo que a Lei 7.357/85 (Lei do 

Cheque) estipula em seu artigo 47, inciso I, que o portador do cheque pode 

demandar contra o emitente, e, no presente caso, o emitente é o próprio 

requerido. Ademais, o fato do documento de Id nº 23367826, intitulado 

“CREA – Relatório de Pessoa Jurídica”, juntado pelo réu constar a 

prestação de serviços do autor de engenheiro civil no período de 

02/09/2014 a 02/04/2015, não comprova que os valores cobrados são 

indevidos, seja porque não contém os valores da prestação de serviço, ou 

pela ausência provas de que houve rescisão/notificação contratual verbal 

ou escrita que implicaria na cobrança proporcional ao tempo de serviço 

prestado de 07 meses, ou que o contrato teria sido firmado por 12 meses. 

Note-se ainda, que o requerido confessa ser devedor da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) consoante contestação de Id nº 23367818, pág. 

8, bem como, o requerido não trouxe provas de que tenha adimplido o 

valor de 03 cheques. Portanto, pelas provas anexadas aos autos a 

procedência da ação é medida que se impõem. No entanto, INDEFIRO o 

pagamento ou fixação de honorários contratuais pleiteados pelo autor no 

valor de R$ 3.429,76 (três mil quatrocentos e vinte nove reais e setenta e 

seis centavos) equivalente a 20% do valor atualizado da causa, posto 

que, conforme preconiza o art. 55 da Lei nº 9.099/95: “a sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”, atentando que 

pelo dispositivo de lei não há condenação em honorários de forma ampla, 

abrangidos os contratuais e sucumbências. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, com suporte do 

art. 487, inciso I, do CPC para condenar o requerido no pagamento à parte 

autora da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), representados 

pelos 09 (nove) cheques de titularidade do requerido, acrescidos de juros 

legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da data da apresentação do 

cheque (artigo 52, II, da Lei nº. 7.357/85) e correção monetária pelo INPC, 

desde a emissão da cártula (STJ, REsp 1.556.834). JULGO 

IMPROCEDENTE, o pagamento ou fixação de honorários contratuais 

pleiteados pelo autor, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente sentença e 

se nada for requerido, arquive-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 20 DE 

AGOSTO de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002521-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

Agosto de 2019, às 14:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ABIGAIL APARECIDA STAVARENGO (AUTOR)

VALTER STAVARENGO (AUTOR)

JEAN CARLO STAVARENGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

MARIA DAS GRACAS DIOGO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000287-44.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JEAN CARLO 

STAVARENGO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN 

CARLO STAVARENGO, VALTER STAVARENGO POLO PASSIVO: MARIA 

DAS GRACAS DIOGO DA SILVA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 27314530, foi 

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

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

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 27314530, para, querendo, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SINEIDE GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

março de 2019, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PEDRO SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

junho de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 

39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003066-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA PRYSCILLA DAL BELLO FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003066-06.2019.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: PAMELLA 

PRYSCILLA DAL BELLO FREITAS Vistos. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, 

nos termos do Art. 355, II, do NCPC. Decido. Trata-se de ação de 

locupletamento ilícito proposta HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA 

LTDA EPP em face PAMELLA PRYSCILLA DAL BELLO FREITAS, visando o 

pagamento do débito oriundo de três cártulas de cheque de titularidade da 

ré, emitidas em 18/09/2014, 18/10/2014 e 18/11/2014, cada uma no importe 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), títulos acostados ao ID nº. 

21506906. Citada e intimada a parte requerida (ID nº. 22993541), esta 

deixou de comparecer à Sessão de Conciliação (ID nº. 24494791), 

tampouco apresentou contestação aos fatos alegados na inicial, razão 

pela qual a autora postulou pela decretação da revelia do demandado. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Via de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência em audiência e de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. Assim, considerando as alegações 

apresentadas na inicial, munidas de documentos comprobatórios da 

transação que originou a dívida (cártulas de cheque – ID nº. 21506906), 

bem como o silêncio da requerida e sua ausência em audiência de 

conciliação, tenho que é devido o ressarcimento à requerente quanto ao 

débito vencido, nos termos do artigo 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei dos 

Cheques), devidamente atualizado. Ante o exposto, decreto a revelia da 

parte requerida, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c.c artigo 61 da Lei nº. 

7.357/85, condenando a parte ré a pagar à requerente a quantia de R$ 

1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), que corresponde à 

somatória do valor lançado em cada título acostado à inicial, acrescida de 

juros legais, de 1% ao mês, estes devidos a partir da data da 

apresentação de cada cheque, (artigo 52, II, da Lei nº. 7.357/85) e 

correção monetária pelo INPC, desde a emissão de cada cártula, (STJ, 

REsp 1.556.834). Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito em julgado, 

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

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

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de dezembro de 2019. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003988-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CARVALHO DE GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003988-47.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIA 

CARVALHO DE GOES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Consoante se depreende do petitório acostado ao ID nº. 24441309, as 

partes entabularam acordo e pretendem sua homologação. A solução 

amigável do conflito está em consonância com a legislação pertinente. 

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Dispensada a intimação das partes e patronos, conforme art. 914 da 

CNGC/MT. Arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD BERTIN FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA NUNES DA SILVA OAB - MT26838/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 10 de 

Setembro de 2019, às 15h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004819-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004819-95.2019.8.11.0007 INTERESSADO: RITA CAMPOS 

FILLES LOTFI REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. Proceda-se 

o cadastramento do advogado do requerido para receber as intimações. 

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte requerida, alegando 

impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação e, em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida para realização do ato por meio de videoconferência, nos 

termos do § 3º, do art. 236, do Código de Processo Civil. Para tanto, 

d e v e r á  a c e s s a r  o  s e g u i n t e  l i n k  d e  a c e s s o : 

https://call.lifesizecloud.com/613087 na data e horário designado para 

audiência (28 de janeiro de 2020, às 15h40min.). Intime-se a parte 

requerida da presente decisão. Intime-se o autor, que deverá comparecer 

na sala de audiências do Juizado Especial Cível de Alta Floresta (Quarta 

Vara) no dia e horário acima especificados, consignando que a ausência 

injustificada ao ato ensejará na extinção do processo e condenação ao 

pagamento das custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000047-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000047-89.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: PABLO HENRIQUE 

PEREIRA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. A parte devedora 

informa que depositou em Juízo o valor objeto de execução. Já a parte 

credora requer o levantamento do valor incontroverso e a intimação do 

executado para quitação do saldo remanescente. Assim, EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação dos valores depositados 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se o credor para proceder a devida regularização, em 

cinco dias. Na sequência, INTIME-SE a parte devedora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme 

cálculo apresentado pelo credor no Id nº 28097858. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001451-78.2019.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO 

RODRIGUES BRANDAO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

concorda com o valor depositado, bem como informa a conta para 

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, desde que tenha poder expresso para receber no instrumento de 

procuração. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT para fim de 

cobrança pela CAA. Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades 

de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003951-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003951-20.2019.8.11.0007. REQUERENTE: PEDRO RODRIGUES 

ALEXANDRIA REQUERIDO: WAGNER LUIZ FERREIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O feito comporta julgamento antecipado da lide, 

não sendo necessária dilação probatória. Ante a ausência de preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA propostas 

por PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA em face de WAGNER LUIZ 

FERREIRA, todos qualificados. Pois bem. A ação deve ser julgada 

procedente, senão vejamos. Ressai dos autos que a controvérsia da 

presente lide cinge-se nos valores devidos pelo requerido ao requerente 

em razão do término de uma locação de imóvel urbano por prazo 

determinado, consistentes no débito com os meses de julho/2019, 

agosto/2019 e setembro/2019, o que perfaz um montante de R$ 3.060,00 

(três mil e sessenta reais), bem como diversas faturas em aberto de 

energia elétrica dos meses maio/2019 no valor de R$ 362,54 (trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), junho/2019 R$ 

371,01 (trezentos e setenta e um reais e um centavos), julho/2019 R$ 

365,28 (trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), 

agosto/2019 R$ 195,31 (cento e noventa e cinco reais e trinta e um 

centavos), bem como o valor de R$ 21,56 (vinte e um reais e cinquenta e 

seis centavos). O instrumento particular de contrato de locação de imóvel 

a que se funda a ação e colacionado aos autos corrobora em seu item 

“IV” o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais como aluguel, além do 

item “V” que consta como duração do contrato o período de 12 (doze) 

meses, contando-se como termo inicial a data de 01/03/2019 e término em 

01/03/2021. Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, 

incumbia ao Requerido o ônus probatório em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos o direito da parte autora, que, no caso, 

consistia na comprovação de que adimpliu com os valores em aberto 

alegados pelo autor, ou seja, deveria ter trazido aos autos comprovantes 

de pagamento dos aluguéis e das faturas de energia, o que não logrou 

êxito em comprovar. Ademais, não vislumbro qualquer ato da parte autora 

que justifique a rescisão alegada pelo requerido. A versão utilizada sobre 

as péssimas condições do imóvel não comporta qualquer guarida, uma 

vez que veio desprovida de qualquer acervo probatório. Outrossim, 

tampouco comprovou a construção de parede, conforme alegado em sua 

defesa. Sabe-se que alegar não é o mesmo que provar. Assim, tenho que 

o presente processo não demanda maiores considerações, devendo a 

ação de julgada totalmente procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto e 

por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para o fim de: A) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos aluguéis atrasados no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data do vencimento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor 

de R$ 1.315,20 (um mil, trezentos e quinze reais e vinte centavos) 

referentes às contas de luz e água, corrigidas monetariamente pelo INPC 

desde a data do vencimento das faturas; C) CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento do valor de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), 

referentes à compra de carne suína, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-36.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003937-36.2019.8.11.0007. REQUERENTE: VALDOMIRO VALDEVINO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por imperativo cronológico, passo a 

análise das preliminares arguidas: I – CONEXÃO A preliminar em comento, 

a toda evidência, não merece prosperar. Isto porque a reunião dos 

processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo 

que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa 

margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o 

grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, o que não 

vislumbro no presente caso. Ademais, verifico que tratam-se de contratos 

e valores absolutamente distintos II – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. Trata-se de VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA em desfavor de 

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., onde a parte autora aduz, em 

apertada síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu 

benefício beneficiário por ordem da empresa reclamada. Sustenta que 

jamais contratou qualquer empréstimo com esta, pugnando ao final pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, notadamente com apresentação de contrato de adesão constando 

assinatura da parte Reclamante (contrato nº 570272532) com todos os 

dados da parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso 

II do CPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação 

contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, não 

há que se falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003765-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003765-94.2019.8.11.0007. REQUERENTE: GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por ordem cronológica, passo a análise 

da preliminar arguida: I – FALTA DE INTERESSE DE AGIR A preliminar em 

comento, a toda evidência, não merece prosperar, pois verifico que a 

questão suscitada confunde-se com o mérito da ação. Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem sofrendo 

descontos indevidos em seu benefício beneficiário por ordem da empresa 

reclamada. Sustenta que jamais contratou qualquer seguro de vida com 

esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a contratação aos serviços. Se se veicula fato 

negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, 

ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não 

fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que 

alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non 

probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada não honrou com 

seu dever de prestar um serviço de forma eficiente, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vêm firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da autora, configuram conduta 

ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais merecem a 

devida compensação. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a parte reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa em 

relação ao serviço oferecido frustram a relação de consumo e de 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade financeira da parte 

reclamante, bem como jurisprudência que me orienta, revela-se razoável o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para 

evitar ocorrência de fraude em suas operações bancárias, sem observar 

os deveres mínimos de cuidado ao checar as assinaturas nos 

documentos apresentados para abertura dos empréstimos em nome da 

parte autora. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 545,01 (quinhentos e 

quarenta e cinco reais e um centavo), que foram descontados 

mensalmente e indevidamente de seu benefício previdenciário, ao qual 

deverão ser devolvidos em dobro, devidamente atualizados. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o 

fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos 

decorrentes, para determinar a suspensão dos valores descontados pela 

requerida do benefício do requerente objeto dos autos; b) CONDENAR a 

empresa reclamada a restituir o valor de R$ 545,01 (quinhentos e quarenta 

e cinco reais e um centavo), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a incidir a partir da citação; c) CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte 

Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeira cobrança 

indevida - art. 398, CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

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

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 

2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003764-12.2019.8.11.0007. REQUERENTE: TEREZINHA DURSKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO proposta por TEREZINHA DURSKI m desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, todos devidamente 

qualificados. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o direito milita 

estreme de dúvida em favor da parte Requerente; assim é, porque, no 

caso em tela, a parte Requerida não logrou êxito em infirmar as alegações 

iniciais e que motivaram a propositura da presente ação. Restou evidente 

a má prestação de serviço, em face do envio de cartão de crédito não 
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solicitado, bem como diante da realização do desconto indevido no valor 

total de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos) do beneficio 

previdenciário da autora sem a mesma sequer ter procedido com o 

desbloqueio. Não logrou êxito em demonstrar documentalmente, as suas 

alegações, restando, assim, incontroversas as assertivas do Requerente, 

quanto aos descontos indevidos a título de consignação realizados em 

seu benefício, bem como a inexistência de solicitação do serviço 

denominado “Cartão de Crédito ELO INTERNACIONAL MULTIPLO” e, ainda, 

acaso fosse, de fato, um serviço solicitado pela autora, deixou de 

comprovar essa afirmação, através de documentos. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: honra e imagem. Assim, 

inquestionável, o dever de indenizar, eis que caracterizado o dano in re 

ipsa, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta. Resta, pois, 

cristalina a responsabilidade da empresa Requerida, ainda que 

objetivamente, no evento que causou os danos suportados pela parte 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, ficou devidamente caracterizado. Nesse sentido: 

“EMENTARECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO E NÃO DESBLOQUEADO. 

COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS. SOLICITAÇÃO E DESBLOQUEIO 

NÃO COMPROVADOS PELA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor.A súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de 

crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se 

ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.Na 

hipótese restou configurada a falha na prestação de serviços que enseja 

o dever de indenizar, visto que a Reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de comprovar a solicitação e a efetiva utilização do cartão de crédito 

pelo Reclamante.Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se 

fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.Recurso 

parcialmente provido. EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 27/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)” No que pertine ao quantum 

a ser indenizado, entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Requerente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de 

valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no 

caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez 

que a empresa ré não adotou as cautelas necessárias para evitar 

ocorrência de fraude em suas operações bancárias, sem observar os 

deveres mínimos de cuidado ao checar as assinaturas nos documentos 

apresentados para abertura dos empréstimos em nome da parte autora. 

Assim, com base nos documentos e informações da parte autora, tal 

prejuízo consiste na quantia de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), que foram descontados mensalmente e indevidamente de seu 

benefício previdenciário, ao qual deverão ser devolvidos em dobro, 

devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

à exordial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e 

dos débitos referente ao cartão de número 6504 8599 7706 8193, para 

determinar a suspensão dos valores descontados pela requerida do 

benefício do requerente objeto dos autos; b) CONDENAR a empresa 

reclamada a restituir o valor de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta 

centavos), em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir da citação; c) CONDENAR a empresa Reclamada a 

pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida-art. 398, 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). CONFIRMO a tutela de urgência 

concedida a id 23209053. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Intimem-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003763-27.2019.8.11.0007. REQUERENTE: GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Ante a ausência de preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor de MS GESTÃO DE 

NEGÓCIOS LTDA, onde a parte autora aduz em apertada síntese, que vem 

sofrendo descontos indevidos em seu benefício por ordem da empresa 

reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer relação jurídica com 

esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

contrato de adesão constando assinatura da parte Reclamante idêntica à 

assinatura lançada no documento de identidade da parte (adesão da 

empresa ACASPA/PREVASSIST (n.º 14380), constando os dados da 

parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. 

Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, 

a parte assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, não há 

que se falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 
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sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004047-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004047-35.2019.8.11.0007. REQUERENTE: VALDOMIRO VALDEVINO DA 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por imperativo cronológico, passo a 

análise das preliminares arguidas: I – CONEXÃO A preliminar em comento, 

a toda evidência, não merece prosperar. Isto porque a reunião dos 

processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo 

que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa 

margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o 

grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias, o que não 

vislumbro no presente caso. Ademais, verifico que tratam-se de contratos 

e valores absolutamente distintos Rejeito ainda a preliminar por inépcia, 

pois verifico que o autor juntou aos autos todos os documentos 

necessários e aptos a possibilitar o ingresso em juízo. Trata-se de 

VALDOMIRO VALDEVINO DA SILVA em desfavor de BANCO ITAÚ 

CONSIGNADO S.A., onde a parte autora aduz, em apertada síntese, que 

vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por 

ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer 

relação jurídica com esta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso 

em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias 

a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com 

apresentação de contrato de adesão constando assinatura da parte 

Reclamante (contrato nº 570471819) com todos os dados da parte autora, 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte 

assina exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, não há que se 

falar em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os 

danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

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

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001265-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA APARECIDA GERVASIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001265-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A, DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA EXECUTADO: ANDREA 

APARECIDA GERVASIO Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da devedora, 

razão pela qual a credora expedição de certidão de crédito (ID nº. 

23959778), o que fora deferido, sendo a respectiva certidão retirada pela 

parte exequente (ID nº. 25313512). Todavia, apesar de devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a autora 

permaneceu silente, consoante a certidão lançada no evento nº. 

26324010. O § 4° do Art. 53 da Lei n° 9.099/95 dispõe que “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Consigno, por oportuno, que a responsabilidade 

quanto aos efeitos da inscrição do nome da parte devedora nos órgãos 

restritivos de crédito é exclusiva da credora. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000752-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINO MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000752-87.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: GALDINO 

MENDONCA EXECUTADO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILI GALVAO ARANHA OAB - MT26233/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR 

PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003761-57.2019.8.11.0007 REQUERENTE: GILBERTO LIMA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E 

APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL Vistos. 

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

Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor que 

possui uma conta poupança na Caixa Econômica Federal e percebeu que 

estavam sendo descontados valores desconhecidos, e recentemente 

tomou ciência que a empresa ré, nos anos de 2017 e 2018, debitou 

automaticamente de sua conta alguns valores sob o título “DB ASSOC” o 

montante de R$ 120,00 (cento e vinte reais) alegando que nunca contratou 

com a reclamada e não anuiu com tal transação, sendo indevidos os 

descontos. Citado e intimado o requerido (Id nº 28235122), este deixou de 

apresentar contestação e não compareceu à Sessão de Conciliação (Id nº 

28241510), razão pela qual o autor requereu a decretação da revelia. 

Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Via de consequência, o julgamento antecipado da lide é à medida que se 

impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da 

inércia da parte requerida, este abdicou de quaisquer defesas quando da 

ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a 

sua revelia. No entanto, a revelia acarreta a presunção de veracidade 

quanto aos fatos narrados na inicial e não ao direito pretendido. Isso 

significa dizer que o juiz deverá analisar a aplicação correta do texto legal, 

pois embora haja a decretação da revelia, deverão ser apreciadas as 

questões processuais. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não 

juntou em sua petição inicial provas suficientes a comprovar a ilegalidade 

dos débitos, tais como: comprovantes de endereço antigos que 

demonstrem não ter o autor residido em outro Estado ou município no ano 

de 2018, com base no documento de Id nº 22934638; cópia da carteira de 

trabalho, a fim de provar os locais em que o autor laborou e se foi ou não 

filiado a algum sindicado de empregados; extrato de benefício 

previdenciário para saber se o autor é ou não servidor público 

aposentado; dentre outros, restando prejudicado a análise o mérito. Desta 

forma, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a 

presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a 

parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual, em atenção ao 

disposto no art. 373, I do CPC, conforme julgado abaixo: EMENTA: AÇÃO 

DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO 

– ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se 

torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da 

ação é medida que se impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). (grifo). Não 

demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral que 

autorizem o pleito indenizatório. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do 

requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

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

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

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002158-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002158-80.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: LEIA APARECIDA 

DA SILVA BACK Vistos. A parte devedora informa que efetuou o 

pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

pendência de custas processuais. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 176298 Nr: 587-57.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Processo n. 587-57.2019.811.0007

Código 176298

Ação DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS 

PROTETIVAS

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES

 Vítima TALYNE BORTOLETTO SPROGER

5ª Vara

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de ação penal por descumprimento de decisão judicial que 

deferiu medidas protetivas, com as implicações da Lei Maria da Penha, 

promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 
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face de REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso na pena do art. 24-A da Lei 11.340/2016, tendo 

como vítima TALYNE BORTOLETTO SPROGER.

 2. Consta na denúncia que, no dia 27/01/2019, por volta das 21h30min, na 

residência particular, situada na Rua São Sebastião, n. 68, Bairro Boa 

Nova II, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado 

Reginaldo dos Santos Rodrigues, descumpriu decisão judicial que deferiu 

medidas protetivas de urgência em favor da vítima Talyne Bortoletto 

Sproger, nos autos registrados sob o n. 2733-08.2018.811.0007 (cód. 

167451) nesta comarca.

 3. Auto de prisão em flagrante à fl. 08.

4. Termo de representação criminal às fls. 25.

5. A denúncia fora oferecida no dia 11/02/2019 e recebida no dia 

21/02/2019, conforme fl. 69.

6. O denunciado foi devidamente citado conforme se extrai da certidão às 

fls. 60/61.

7. Resposta à acusação acompanhada de pleito revogatório às fls. 62/97.

8. Decisão mantendo a prisão cautelar e designando audiência instrutória 

às fls. 110/110v.

9. Audiência instrutória realizada, conforme fls. 123/129. Na solenidade, 

foi realizada a inquirição da vítima, de 03 (três) testemunhas e realizado 

interrogatório do réu.

 10. Decisão revogando a prisão preventiva do denunciado à fls. 131/132.

11. O ministério Público apresentou alegações finais em forma de memorial 

às fls. 138/144, pleiteando a condenação do acusado nas penas do art. 

147 do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

12. A defesa, por sua vez, em sede de memoriais requer a absolvição 

ante o reduzido grau de culpabilidade do acusado ou por existir cláusula 

excludente de ilicitude consistente no consentimento da vítima, e 

subsidiariamente, a aplicação da pena mínima.

 13. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

14. FUNDAMENTO E DECIDO.

15. A ação penal é procedente.

16. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti o DVDs encartado aos 

autos, cuja mídia contém as declarações da vítima e depoimentos das 

testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório do réu, sendo 

desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da 

sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem 

interessar, assisti-los.

17. Além disso, embora a representante do Ministério Público tenha 

postulado a condenação pelo crime de ameaça em seu pedido conclusivo 

de suas alegações finais, denota-se que se trata de erro material, já que 

no decorrer da referida peça processual não há provas e comentários 

quanto ao referido crime, nem tampouco houve denúncia para tanto. 

Assim, a sentença deve ser resumida ao contido na exordial acusatória.

 18. Por outro lado, os autos se encontram em ordem para julgamento, não 

há nulidades a serem sanadas. Passo a análise da autoria e materialidade 

do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006.

I – DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

 19. Inicialmente, ressalte-se que o delito de descumprimento de medidas 

protetivas foi uma inovação legislativa introduzida na Lei Maria da Penha, 

pela Lei 11.641/2018, para tipificar os casos em que o requerido mesmo 

ciente da proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com a 

vítima, descumpre a determinação judicial.

 II.I – Da Materialidade delitiva

 20. No tocante a materialidade delitiva, cumpre asseverar que se trata de 

crime de mera conduta, ou formal, aperfeiçoando-se no momento em que 

acusado cumpre o tipo penal, ou seja, no momento em que descumpre a 

decisão judicial anterior que deferiu as medidas protetivas.

 21. Assim sendo, tem-se que as medidas protetivas em favor da vítima 

foram deferidas nos autos registrados nesta comarca sob o número 

2733-08.2018.811.0007, em 29/05/2018, em sede de audiência de 

custódia, saindo devidamente intimado e cientificado que não deveria 

manter qualquer tipo de contato com a vítima e manter distância de 

aproximadamente 200 (duzentos) metros, entre outras medidas 

cautelares.

 22. Ocorre que, conforme consta dos elementos dos autos, notadamente 

pelo boletim de ocorrência às fls. 11/12, declarações as fls. 22, 

depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e demais 

elementos dos autos, houve descumprimento das medidas protetivas de 

urgência deferidas em favor da vítima, consumando-se do delito.

 II.I – Da Autoria

23. A autoria restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório 

dos autos. Precipuamente, a vítima narra com riqueza de detalhes que o 

acusado foi o autor do delito, praticando o delito por duas vezes.

 24. Ressalte-se que a vítima relata em suas declarações judiciais que o 

acusado já vinha descumprindo as medidas protetivas, mas que no dia 

28/01/2019 estava em uma igreja na D-2 e assim que ela retornou para 

casa o réu se encontrava lá e começou a proferir palavrões em seu 

desfavor.

 25. Além disso, a ofendida também narra que entrou na residência 

juntamente com sua mãe e ficaram lá dentro, mas ainda assim o acusado 

não ia embora, pois o pneu de seu carro estava furado, foi quando a 

ofendida chamou a polícia.

 26. Nesse desiderato, verifica-se que da narrativa da vítima é possível 

perceber que o acusado descumpriu a medida protetiva deferidas em seu 

favor nos autos de cód. 167451, que inclusive proibia a manutenção de 

contato e proibição de aproximação de no mínimo 200 (duzentos) metros. 

Ademais, observo que as declarações supramencionadas estão em 

harmonia com as apresentadas anteriormente. Assim sendo, a 

coincidência do relato inquisitorial com o judicial aumenta a 

verossimilhança da narrativa pela vítima.

27. Nesse diapasão, consigno, portanto, que “nos crimes de violência 

doméstica, a palavra da vítima adquiri especial relevância, mormente 

quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, 

tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes.” (AgRg no REsp 

1684423/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 

26/09/2017, DJe 06/10/2017). Ademais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA 

PROTETIVA - REEXAME DE PROVAS - PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA 

COM O RESTANTE DA PROVA - MANUTENÇÃO - EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. - A palavra da vítima em 

harmonia com o restante da prova, se presta a comprovar os fatos, 

impondo-se a manutenção da condenação. (TJ-MG - APR: 

10056180087688001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 

24/11/0019, Data de Publicação: 04/12/2019 – grifos nossos)

28. Noutro giro, Reginaldo, confessou em juízo que manteve contato com a 

vítima, embora tenha afirmado que tenha sido mediante o consentimento da 

ofendida. Registre-se, neste ponto, que a confissão é meio de prova, 

idôneo a fundamentar édito condenatório se em consonância com as 

demais provas dos autos, conforme o princípio do livre convencimento das 

provas.

 29. No caso dos autos, a confissão espontânea do réu está em 

consonância com os demais elementos probatórios colhidos, notadamente 

as declarações da vítima, cumprindo-se, portanto, o requisito exigido pelo 

art. 197 do CPP.

 30. Nesse sentido:

EMENTA Apelação criminal. Furto. Confissão extrajudicial. Validade. Res 

furtiva encontrada na casa do réu. Inversão do ônus da prova. Conjunto 

probatório. Harmonia. Absolvição. Inviabilidade. Fixação da pena-base 

acima do mínimo legal justificada. Reprimenda. Redução. Não cabimento. 

Recurso não provido. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da 

res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, 

inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua 

condenação. 2. Tendo o agente confessado o delito e havendo provas 

corroboradoras da confissão, não há que se falar em absolvição. 3. 

Embora favoráveis outras circunstâncias judiciais, não há ilegalidade no 

decreto condenatório que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasarem a fixação da 

pena-base acima do mínimo legal. (TJRO, APL 0004068720138220021, 

Relator Desembargador Hiram Souza Marques, data de julgamento 

02/07/2015, DJe 06/07/2015 – grifos nossos)

31. Por outro lado, a defesa sustenta causa excludente de ilicitude, 

consistente no consentimento da vítima, causa que não existe na lei, mas 

muito se discute na doutrina como causa supralegal. Ela se justifica ao não 

punir a ofensa mediante consentimento da pessoa que possa dispor do 

bem jurídico tutelado. Tem-se como requisitos que o bem jurídico seja 

disponível, que o ofendido seja capaz, o consentimento deve ser livre, 

indubitável e anterior, bem como o autor do consentimento seja titular ou 

expressamente autorizado a dispor sobre o bem.

 32. No caso dos autos, não há provas de que a vítima consentiu que o 

acusado mantivesse contato ou se aproximasse tendo somente alegações 

defensivas desprovidas de elementos comprobatórios. Outrossim, ainda 

que tivesse, o bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de 
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medidas protetivas de urgência (art. 24-A da L. 11.340 /2006) é a 

Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da 

vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima 

na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

 33. Assim sendo, o consentimento da vítima não descaracteriza o crime 

do artigo 24-A da Lei n.11.340/2006, pois o tipo penal exige apenas o 

descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei. Em outras palavras, a autorização da vítima não 

se mostra apta a legitimar a desobediência da ordem legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE PELO 

CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3.O conjunto probatório demonstra que 

a vítima não autorizava a permanência do acusado em sua residência, o 

que afasta a alegação de consentimento. Ademais, o crime de 

descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei nº 

11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da 

Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência 

impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, 

configura o delito em tela. 4. Recurso conhecido e não provido para 

manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 150, caput, 

150, § 1º, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, por três 

vezes, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 11 

(onze) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial 

aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. (TJ-DF 

20180810037273 DF 0003646-95.2018.8.07.0008, Relator: ROBERVAL 

CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/10/2019, 2ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: 

123/128 – grifos nossos)

***

Apelação criminal. Ministério Público. Descumprimento de medida protetiva 

(art. 24-A da Lei 11.340/06). Materialidade e autoria comprovadas. 

Consentimento da vítima. Irrelevância. Causa supralegal de ilicitude. 

Inexistência. Bem jurídico alheio à disponibilidade da ofendida. Recurso 

provido. Condenação decretada. 1. O consentimento da vítima em permitir 

que o infrator dela se aproxime, mesmo em vigor a medida protetiva em 

sentido contrário, não constitui causa supralegal de ilicitude ou 

culpabilidade, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da 

Lei 11.340/06 não é a tranquilidade pessoal ou a integridade física da 

ofendida, mas sim a Administração da Justiça, sobre a qual é de total 

desinfluência a vontade da vítima. 2. É de rigor a condenação do recorrido 

pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 

11.340/06) quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, 

notadamente pela confissão judicial. 3. Recurso provido. Condenação 

decre tada.  (TJ-RO -  APL:  00005460620188220012  RO 

0000546-06.2018.822.0012, Data de Julgamento: 29/05/2019, data de 

Publicação: 12/06/2019 – grifos nossos)

34. Na hipótese, a prova oral coligida durante a instrução processual 

(testemunho dos agentes públicos e declarações da vítima) demonstra, 

indubitavelmente, que o apelante descumpriu a decisão judicial deferida em 

requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, no momento em que se 

aproximou da vítima, não havendo falar em causa supralegal de exclusão 

da ilicitude e de atipicidade da conduta, em que pese a ofendida ter 

mencionado que inobstante o acusado ter lhe procurado outras vezes ou 

mantido contato e a mesma não ter chamado a Polícia ou noticiado o 

descumprimento das Medidas Protetivas, não exime o acusado de 

responsabilidade, porquanto constatado que o descumprimento da medida 

se deu sem o consentimento da vítima.

35. De outro norte, a defesa sustenta a absolvição ante o reduzido grau 

de culpabilidade do acusado, e que não restaria comprovado nos autos se 

o réu estaria consciente de sua conduta, e, portanto, exigiria a aplicação 

do in dúbio pro réu. Todavia, o reduzido grau de culpabilidade não tem o 

condão de absolver o acusado, até porque deve ser analisado na fase 

dosimétrica, examinando o menor ou maior censurabilidade do 

comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do 

comportamento praticado. Ademais, não há provas nos autos que 

comprove tal tese defensiva.

36. Desta forma restou demonstrado nos autos que o acusado 

descumpriu decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da 

vítima, sendo certo que a prova produzida nos autos é suficiente para 

reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 

24-A da Lei 11.340/2006.

II – D I S P O S I T I V O

37. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE 

a pretensão acusatória deduzida na denúncia, para CONDENAR o réu 

REGINALDO DOS SANTOS RODRIGUES, brasileiro, separado, natural de 

Alta Floresta/MT, nascido aos 21/03/1988, portador RG n.º 191929, 

COREM/MT, inscrito no CPF n. 856-725.051-04, filho de Maria dos Santos 

Rodrigues e Francisco Rodrigues, nas penas do o art. 24-A da Lei 

11.340/2006, cuja pena passo a dosar e individualizar.

II.I – Dosimetria da Pena:

38. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao 

sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias 

judiciais do artigo 59, do Código Penal.

 39. No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, 

possuía plena consciência de sua atitude; não possui antecedentes ao 

que se denota dos autos; quanto à conduta social nada restou apurado; 

sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos 

motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as 

narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam 

os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delitiva.

40. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código 

Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para 

a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a 

pena base, pode e dever ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a 

em 3 (três) meses de detenção.

 41. Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes, 

entretanto, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por 

consequência da aplicação da pena base no mínimo legal, deixo de 

reduzi-la, conforme estipula a Súmula n. 231 , do STJ, pelo o que fixo a 

pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

42. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de 

pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta 

forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

III.I.VIII – Do regime inicial de cumprimento de pena

43. Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o regime inicial 

aberto, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

 III.I.IX – Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de 

Direitos

44. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, prevista no art. 44, do Código Penal, por se tratar de crime 

perpetrado com grave ameaça.

III.I. X – Da Suspensão Condicional da Pena:

 45. Do mesmo modo, entendo ser inaplicável no caso dos autos o 

benefício da suspensão condicional, nos moldes do art. 77, inciso II do CP 

ante as circunstâncias do crime, já que o crime foi no âmbito doméstico, 

nos termos da Lei Maria da Penha e as circunstâncias demonstram que a 

suspensão é insuficiente. Acrescente-se que a vítima é mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, sendo certo que o sistema 

jurídico brasileiro, através da Lei Maria da Penha, recomenda rigor contra 

os réus que demonstram instinto violento em relação às mulheres de sua 

família.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS:

46. CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.

47. CONDENO o réu nas custas e despesas processuais.

48. DECRETO o perdimento da fiança recolhida, caso haja sido recolhida, 

cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções entender por 

bem receber.

49. Após o trânsito em julgado: a) LANCE-SE o nome do condenado no rol 

dos culpados; b) OFICIE-SE ao TRE dando conhecimento; c) OFICIE-SE ao 

INI e IEI (Instituto Estadual de Identificação). d) EXPEÇA-SE guia de 

recolhimento, formando-se o devido executivo de pena, procedendo-se a 

devida detração, desde a data da prisão até a soltura do acusado, nos 

termos § 2.° ao artigo 387, do Código Processo Penal.

50. INTIME-SE, em caráter de urgência, a vítima desta Sentença.

51. Proceda-se às anotações necessárias.

 52. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Alta Floresta/MT, 16 de janeiro de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 98593 Nr: 119-40.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcos Marroni - 

OAB:114377

 Processo n. 119-40.2012.811.0007

Código 98593

Ação ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu JOSÉ ANTÔNIO BARRACA

Vítima ZENAIDE SOARES DE PAULA

5ª Vara

S E N T E N Ç A

VISTOS, ETC.

1. Cuida-se de ação penal por promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ ANTÔNIO BARRACA, 

devidamente qualificado nos autos como incurso nas penas do artigo 

217-A do Código Penal.

2. Consta da denúncia que no dia 11/10/2011, por volta das 21h30min, 

numa residência particular localizada na Av. Ludovico da Riva Neto, s/n, 

centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado José 

Antônio Barraca, vulgo Barraca, voluntariamente e dolosamente, com 

intuito de satisfazer sua lascívia praticou ato libidinoso diverso de 

conjunção carnal com a adolescente Zenaide Soares de Paula, com 12 

anos de idade.

 3. Conforme consta na denúncia, o denunciado deu carona para a vítima 

trazendo-a em seu caminhão de Nova Bandeirantes a Alta Floresta, e 

durante o trajeto o acusado passou as mãos nas nádegas da menina, bem 

como deitou em cima e tentou beijá-la.

 4. Auto de prisão em flagrante à fl. 07.

5. Laudo pericial às fls. 25/27.

6. Decisão de concessão de liberdade provisória às fls. 32/33.

7. A denúncia fora oferecida no dia 19/11/2014 e recebida no dia 

11/12/2014, conforme fls. 54/54v.

8. O denunciado foi devidamente citado, conforme certidão à fl. 58 e 

apresentou resposta à acusação à fl. 60 e às fls. 61/67.

9. Juntada de carta precatória às fls. 93/94 e às fls. 95/110.

10. Audiência instrutória realizada, conforme fls. 119/122. Na solenidade 

foi realizada a inquirição de 01 (uma) testemunha de acusação.

11. Manifestação do Ministério Público desistindo da oitiva da vítima à fl. 

116.

12. Realizada audiência de continuação às fls. 138/140, oportunidade em 

que foi inquirida 01 (uma) testemunha.

 13. O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 141/145, 

oportunidade em que requereu a absolvição do réu ante a ausência de 

provas judicializadas nos autos.

 14. A defesa também apresentou alegações finais sob forma de 

memoriais às fls. 151/155 pugnando pela improcedência da ação em razão 

da ausência de autoria, por ausência de materialidade e por ausência de 

provas.

 15. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

16. FUNDAMENTO E DECIDO.

17. A ação penal é totalmente improcedente.

18. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti o DVDs encartado aos 

autos, cuja mídia contém as declarações da vítima e depoimentos das 

testemunhas arroladas pela acusação e interrogatório do réu, sendo 

desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da 

sentença, pelo simples fato de constarem nos autos bastando, a quem 

interessar, assisti-los.

19. Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, 

inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a 

julgá-lo.

I – DOS FATOS

20. Entendo que merece acolhimento as teses de acusação e de defesa, 

já que toda a prova se produziu na fase exclusivamente inquisitorial, sem 

o contraditório, violando, inclusive, a ampla defesa do réu.

21. Após a colheita da prova oral, e analisando detidamente o DVD 

encartado aos autos testifico a absoluta ausência de prova a ensejar o 

decreto condenatório. Aliás, a ausência de êxito na obtenção de provas 

acerca da responsabilidade do réu indica ser caso de julgamento de 

improcedência da pretensão condenatória deduzida na inicial, em razão do 

princípio in dubio pro réu, já que o conjunto de provas judicializadas não 

aponta com a certeza necessária a responsabilidade do denunciado.

 22. Com efeito, embora o depoimento prestado pela vítima na fase 

inquisitiva indica que o acusado praticou o delito descrito na exordial, a 

mesma não foi inquirida em sede de produção probatória judicial a fim de 

ratificar as informações anteriormente prestadas ou narrar sua versão 

dos fatos. Além disso, as provas que tão somente foram produzidas na 

fase inquisitorial e não encontram consonância com outras provas 

produzidas em juízo não são aptas a sustentar o édito condenatório.

23. Nesse desiderato, incumbe registrar que os depoimentos colhidos em 

juízo em nada ajudaram no deslinde dos fatos em julgamento. Os policiais 

inquiridos nada sabem dos fatos. A conselheira tutelar Valdete Gonçalves 

de Camargo que à época dos fatos acompanhou a menor não lembra o 

que foi narrado pela adolescente.

 24. No mesmo sentido o acusado também negou as acusações quando 

interrogado em juízo, afirmando que praticou qualquer ato com a menor 

que possa se adequar ao fato típico em comento.

 25. Assim sendo, é anêmico de provas judicializadas o caderno 

processual a fim de embasar condenação do acusado, notadamente 

porque após a reforma do processo penal, ocorrida em 2008, as provas 

colhidas em sede policial, ao arrepio do contraditório, passaram a ter 

status de argumentos de prova, devendo ser utilizadas para fins de 

corroborar as provas obtidas em juízo, e não podendo, sem estas, 

fundamentar decisão condenatória.

26. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – 

IMPEDIMENTO DA DEFESA DE APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA – DEFESA DO ACUSADO APRESENTOU AS 

RAZÕES RECURSAIS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 

PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA DUVIDOSA – TESTEMUNHOS 

JUDICIAIS QUE NADA ESCLARECERAM SOBRE A AUTORIA DO DELITO – 

INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 155 DO CPP – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A apresentação das razões 

recursais na primeira instância, apesar do pedido para que fossem 

ofertadas no Tribunal, não configura cerceamento de defesa nem resulta 

em nulidade do ato ante a ausência de prejuízo sofrido pelo recorrente 

(STJ, HC n. 49425/SP). Não sendo possível extrair-se do conjunto 

probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na 

denúncia, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, e a absolvição 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e 

da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do réu, deve ser ele 

absolvido, com espeque no artigo 155, do Código de Processo Penal. (N.U 

0001187-78.2007.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO 

SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado 

no DJE 24/07/2019)- grifos nossos.

27. Entendimento diverso resultaria em ofensa ao disposto no art. 155 do 

Código de Processo Penal, in verbis: “O juiz formará sua convicção pela 

livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não 

repetíveis e antecipadas”.

28. Na lição de Norberto Avena “a prova cabe àquele que afirma 

determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, não 

sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta 

incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação. Neste contexto, à 

acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a 

tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a 

existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras.”

29. Portanto, em face do princípio in dubio pro reo, a dúvida e a falta da 

autoria delitiva, justificam a edição de decisão absolutória, máxime porque, 

somente a certeza é base legítima de condenação, que deve ser lastreada 
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por provas cristalinas e convincentes.

 30. Entre os princípios que informam o processo penal sobreleva o de que 

somente a certeza é base legítima de condenação. Na dúvida, ou falta de 

prova de autoria, o único desfecho admissível para o feito-crime é a 

absolvição da réu, em obséquio à regra jurídica de cunho universal, in 

dubio pro reo.

III – D I S P O S I T I V O

31. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, por 

consequência ABSOLVO, o réu JOSÉ ANTÔNIO BARRACA, brasileiro, 

natural Cândido Mota/SP, nascido aos 19/03/1968, Natalino Barraca e Ana 

Braga Barraca quanto ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, 

o que faço com arrimo nas letras do inciso VII, do artigo 386, do Código de 

Processo Penal.

32. Proceda-se às anotações necessárias, conforme determina a CNGC.

33. INTIME-SE, em caráter de urgência, a vítima desta Sentença.

34. Custas pelo Estado.

35. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001886-52.2019.8.11.0007 ELIANA APARECIDA MACHADO 

DOS SANTOS INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da proposta de acordo ID 28276437, no prazo de 

15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 

de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002410-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002410-49.2019.8.11.0007 MARCOS DA SILVA DE SOUZA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da proposta de acordo ID 28276436, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002988-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002988-12.2019.8.11.0007 OSVALDO DE OLIVEIRA INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

proposta de acordo ID 28276435, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005629-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA MARIA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005629-70.2019.8.11.0007 DIANA MARIA MACHADO INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-73.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000104-73.2020.8.11.0007 ANTONIO LOPES SANTOS INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005644-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LITERCILIO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 37 de 792



35123600 1005644-39.2019.8.11.0007 LITERCILIO GOMES DOS SANTOS 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 27 de 

janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005549-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PAULO ZAURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005549-09.2019.8.11.0007 DIRCEU PAULO ZAURA 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000217-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO (REQUERIDO)

LOURIVAL DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000217-27.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

REQUERIDO: LOURIVAL DE AZEVEDO, SANDRA LUCIA PEREIRA 

AZEVEDO Vistos. Cumpra-se, conforme deprecado, servindo cópia como 

mandado, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 260, do 

Código de Processo Civil. Caso contrário, solicite-se o documento que não 

acompanhou a missiva ao Juízo Deprecante, devolvendo-se a Carta 

Precatória em caso de não atendimento, no prazo de 30 dias, nos termos 

do artigo 393, §1º e §2º da CNGC/MT, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Gestora Judiciária. Cumprido o ato e observadas às formalidades 

legais, devolva-se à Comarca de origem, com nossas homenagens. Alta 

Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000254-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000254-54.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NIVALDO SILVA DE 

MEDEIROS FILHO - ME Vistos. Cumpra-se, conforme deprecado, servindo 

cópia como mandado, desde que preenchidos os requisitos previstos no 

art. 260, do Código de Processo Civil. Caso contrário, solicite-se o 

documento que não acompanhou a missiva ao Juízo Deprecante, 

devolvendo-se a Carta Precatória em caso de não atendimento, no prazo 

de 30 dias, nos termos do artigo 393, §1º e §2º da CNGC/MT, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária. Cumprido o ato e 

observadas às formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem, com 

nossas homenagens. Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, Orlando 

Junio Gonçalves de Moraes - OAB:26449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Vistos. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) Nova Líder Máquinas Industriais Ltda. (CNPJ: 

15.212.980/0001-63), NZ Máquinas Industriais Ltda. - ME (CNPJ: 

07.894.461/0001-02), Max Jhony Gomes Vieira (CPF: 997.619.631-87), 

Altair Afonso Krepsz (CPF: 346.535.541-53) e Zaqueu Bernardo de Souza 

(CPF: 538.029.851-68), nos termos do art. 854, do Código de Processo 

Civil. Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 195 (R$ 218,788,70).Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) 

subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, 

intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados. Momento em que, (...).Decorrido o prazo de manifestação 

de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para as 

providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC.Acaso haja 

impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.Sendo infrutíferas ambas as ordens, DEFIRO o pedido de 

busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito tramitar sob sigilo 

após a juntada das informações.Acostadas as informações, intime-se o 

exequente para manifestar nos autos em 30 (trinta) dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do CPC.Por fim, informo que este Juízo desconhece 

qualquer Sistema nominado CCS.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122406 Nr: 831-25.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Congregação de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Sant'Anna - OAB:396157, 

Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Luiz Augusto Guglielmi 

Eid - OAB:166.567/SP

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILLIAN JOSÉ LIMA em 

face da sentença proferida às fls. 626/629.

Alega que há omissões na sentença embargada, eis que deixou este 

Magistrado de refutar a alegação de “custos adicionais e excessivos 

cobrados pela autora” e de que este Magistrado omitiu-se “quanto a 
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necessidade de informação adequada sobre o preço ao consumidor”.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada NÃO padece 

de qualquer omissão, pelo que a mantenho em sua integralidade.

Isso porque, conforme aduziu este Magistrado em sentença proferida o 

“réu em contestação foi genérico em alegar a cobrança de valores 

exorbitantes e, ao apresentar o requerente as planilhas detalhadas dos 

valores depreendidos, mais uma vez, em sede de memoriais, reputou os 

valores de forma genérica, logo, como não se admite a impugnação 

genérica de documentos é devia a cobrança do valor pretendido pela 

requerente”.

 Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 148768 Nr: 48798-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMM

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

de Mato Grosso - OAB:

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

 DETERMINO a expedição de nova carta precatória para que o juízo 

deprecante proceda, imediatamente, a coleta do material genético do autor, 

visto que o kit para a coleta e valor requerido já foram devidamente 

encaminhados para aquele juízo, pois o feito tramita há 03 (três) anos e 

trata-se de processo incluído na meta 1 do CNJ, aguardando apenas a 

coleta do material genético do autor Wallace Rodrigo de Oliveira para a 

solução da demanda.Às providências, cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90310 Nr: 4667-79.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

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

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Procede-se ao levantamento do valor depositado em juízo, a ser 

depositado na conta apresentada à fl.519.

No mais, diante do requerido à fl.520, concedo o prazo de 30 (trinta) dias a 

exequente.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6483 Nr: 35-64.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5882, Bettânia Maria Gomes Pedroso - OAB:6.522, Cristian 

Barichelo - OAB:6.512, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-B, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726, 

Raphael Fernandes Fabrini - OAB:6667

 DECIDO.Primeiramente, DETRERMINO a intimação do Branco do Brasil para 

que proceda a baixa/cancelamento da hipoteca nas matrículas nº10.298 e 

10.299, em virtude do acordo realizado entre as partes, homologado e 

transitado em julgado.Outrossim, cabe esclarecer que, os serviços que 

prestam os cartórios são os únicos inteiramente comprometidos com a 

consecução das garantias da autenticidade, segurança, eficácia e 

publicidade dos atos jurídicos mais importantes previstos na lei civil (lei dos 

registros públicos, art. 1º; lei 8.935, de 1994, art. 1º.Assim, existem 

algumas exigências legais a serem cumpridas para a realização da baixa 

e/ou da averbação de restrições (penhora), junto à matrícula do imóvel 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com a Lei 

nº6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).Outrossim, de acordo com as 

normas legais, ou seja, a lei processual e a consolidação normativa judicial 

do Estado de Mato Grosso a baixa e/ou averbação da penhora não será 

realizada por ofício, mas sim por MANDADO e TERMO DE PENHORA. 

Ainda, é importante salientar que estas providências não são de obrigação 

do juízo, mas sim de inteira responsabilidade da parte.Portanto, deverá, 

ser EXPEDIDO MANDADO para que seja procedida a baixa da penhora 

realizada sob as matrículas de nº10.298 e nº10.299, ficando intimado o 

patrono da parte requerente (Indeco s/a Integração, Desenvolvimento e 

Colonização) para providenciar a retirada do mandado e o cumprimento do 

mesmo, sendo o pagamento de emolumentos às expensas do requerente 

Indeco s/a Integração, Desenvolvimento e Colonização.Por fim, esclareço 

que é atribuição do oficial registrador proceder à qualificação do título 

judicial apresentado, analisando os princípios e normas da legislação 

específica vigente, em especial, verificando a conformidade do título aos 

princípios registrários. Às providências, cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108311 Nr: 3759-17.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Souza Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

OAB:14.428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Michelle 

Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

Considerando que o exequente esgotou os meios disponíveis para 

localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, DEFIRO o pedido 

de fl.204, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo o presente feito 

tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9618 Nr: 2616-47.2000.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amando Rascado Nobre, Wanderley Fingolo Rascado, 

Hilda Pierini Rascado, Rodrigo Freitas Rascado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY FINGOLO RASCADO

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

OAB:5476/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO, de imediato, como INVENTARIANTE, o herdeiro RODRIGO 

FREITAS RASCADO, nos moldes do artigo 617, III do CPC.Expeça-se o 

competente TERMO DE COMPROMISSO.Após, INTIME-SE o Inventariante 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, CUMPRA a determinação de fls. 

156/157v, ou seja, traga aos autos os seguintes documentos: a) Certidão 

de óbito do herdeiro Amando Rascado Nobre; b) Certidão Negativa de 

Testamento; c) Certidão de Dependentes do INSS e, d) Certidão de 

quitação do imposto ITCMD.Consigno que o prazo acima estabelecido é 

IMPRORROGÁVEL, ficando desde já, INDEFERIDO qualquer pedido de 

PRORROGAÇÃO do prazo acima estabelecido, constando-se que, caso 
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NÃO CUMPRIDA à determinação acima, o feito será EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61389 Nr: 893-75.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tork - Sul Comércio de Peças de Máquinas 

Ltda

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anselmo Mateus Vedovato 

Júnior - OAB:9.429/MS

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

Antônio Claudemir Mulizine em desfavor de Tork – Sul Comércio de Peças 

e Maquinários Ltda.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 152/155), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Assim, tendo em vista que houve parcelamento da dívida acordada, 

intime-se a parte autora para manifestar sobre o cumprimento integral do 

acordo, momento em que será homologado e extinto o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95527 Nr: 3882-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCL, ECFL

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

OAB:17.452/MT

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

9.563

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl.262).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 1236-37.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

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

OAB:17.452/MT

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

9.563

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl.307).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106802 Nr: 2127-53.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VeVL-M, FQV, RQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613/O

 )Pelas razões expostas, entendo ser perfeitamente possível a penhora 

realizada nestes autos, devendo ser afastado o pedido de 

desbloqueio.Com efeito, DETERMINO a intimação do exequente para 

manifestar quanto ao veículo encontrado em nome do executado no 

sistema Renajud à fl.245, em 15 (quinze) dias. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7467-07.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Claudino Chorro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Rita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270-MT

 (5 – Por fim, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros 

cessantes, eis que a autora, na época do acidente encontrava-se em 

gozo de licença maternidade, não deixando de obter qualquer fonte de 

renda em virtude do acidente.Por ter a autora sucumbido em parte mínima 

do pedido, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais.Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, eis que a patrona da autora já recebeu o 

montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de honorários 

advocatícios quando da realização de acordo e, quando intimada para 

devolver o montante percebido permaneceu inerte.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado e caso não 

seja requerido o cumprimento da sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se 

os presentes autos ao arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC 

e desde que adimplidas as custas processuais pendentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119628 Nr: 7234-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Pereira dos Reis

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Analisando os autos verifica-se que o estudo social realizado junto 

à autora é de 14 de dezembro de 2015, nestes termos, determino a 

imediata realização de ESTUDO SOCIAL na residência da parte autora, 

com o fim de verificar o preenchimento do requisito objetivo previsto na Lei 

n.º 8.742/93, consistente na condição de hipossuficiência econômica e, 

para tanto, NOMEIO a Assistente Social credenciada nesta Comarca para 

realização do estudo social na residência da parte autora.ENCAMINHE-SE 

à Assistente Social cópia da inicial, da presente decisão e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora e dos quesitos ofertados 

pelo INSS (arquivados na Secretaria da Vara), consignando o prazo de 20 

(vinte) dias para entrega do laudo de estudo social ao Juízo. Competirá à 

Assistente Social verificar a real condição financeira do núcleo familiar da 

parte autora, relatando minuciosamente acerca da residência, se trata-se 

de imóvel próprio ou alugado, qual a quantidade de cômodos na casa, 

quais os bens móveis que guarnecem à residência, se possui veículos, 

qual a renda auferida pela família e outras informações relevantes ao 
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deslinde da causa, devendo ainda responder aos quesitos formulados 

pelas partes.Com a juntada do laudo, dê-se vista às Partes e, VOLTEM-ME 

os autos imediatamente conclusos para sentença.Cumpra-se com 

urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96400 Nr: 4834-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Diante do bloqueio do valor integral da dívida à fl.236, DETERMINO a 

expedição de alvará em favor da exequente, que deverá apresentar a sua 

conta bancária para o depósito.

No mais, proceda-se a devolução do valor descrito à fl.239/239-v ao 

Estado de Mato Grosso, devendo ser depositado na conta apresentada à 

fl.237-v.

Com o cumprimento do acima determinado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 1758-88.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Padilha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária a partir do sinistro.Pelo princípio da 

causalidade e, tendo em vista que a parte ré sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a Parte Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que FIXO em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do 

§ 2º e § 8o do art. 85 do CPC, observando-se ainda, o disposto no art. 98, 

§ 3º, do citado dispositivo legal.Sem custas, em razão da gratuidade 

concedida à parte autora.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.R.I.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor dos 

médicos peritos (Deverá o montante ser partilhado na proporção de 50% 

do saldo total para cada um dos Peritos, eis que a complementação do 

laudo realizado pelo Médico Tavico Cezar Arednt fora realizada pelo Dr. 

Charles Miranda Medeiros).Decorridos 30 (trinta) dias após o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença, ao 

ARQUIVO com as baixas pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114494 Nr: 2927-47.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel e Cassia Dias Ltda.-ME, Wagner 

Aparecido Figueiredo Maciel, Franciela de Cássia Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT,  Louise Rainer  Pere i ra  Gionédis  - 

OAB:16.691-A/MT

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

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

 Vistos.

Proceda-se a habilitação necessária, conforme requerido à fl.157.

Outrossim, trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que 

tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl.151, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95590 Nr: 3952-03.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzira Rosa de Brito

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

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

OAB:5091-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto por NEUZIRA ROSA DE 

BRITO em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, objetivando o 

recebimento do montante de R$ 123.814,48.

Em impugnação ao cumprimento de sentença a Municipalidade concordou 

com o valor apresentado em relação à indenização, cuja memória de 

cálculo encontra-se aportada às fls. 185/192, discordando, tão somente, 

no que diz respeito ao valor relativo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais (fls. 311/315).

Intimado acerca da impugnação, a exequente informou concordar com os 

valores apresentados pela parte requerida, pugnando, portanto, pela 

expedição de precatório de forma prioritária (fls. 320/323).

Os autos vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Considerando a manifestação de fls. 320/323, com o que a parte 

Exequente concordou com os cálculos apresentados pela Municipalidade, 

HOMOLOGO o cálculo de fl. 312 (R$ 122.618,36), para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC.

Inexiste condenação ao pagamento de despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, em virtude do acordo celebrado.

ATUALIZE-SE o valor devido e EXPEÇA-SE ofício requisitório para o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, posto que não se trata de obrigação definida em lei como 

sendo de pequeno valor.

Todavia, INDEFIRO o pedido de pagamento preferencial, eis que o 

documento de fl. 293 não demonstra ser a autora pessoa com deficiência 

e/ou portadora de doença grave, eis que o documento evidencia possuir a 

mesma “debilidade no terceiro nervo craniano”, o que não consiste em 

uma deficiência, tampouco grave doença que possa levar à morte 

prematura da parte.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento e, ARQUIVEM-SE os autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97804 Nr: 6356-27.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Batista

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de realização de buscas via Sistema 

BACENJUD, determino que seja procedida a intimação da executada nos 

moldes do mandado expedido à fl. 118, todavia, deverá o mandado ser 

encaminhado ao endereço informando à fl. 71.

Caso reste impossível a intimação, VOLTEM-ME os autos conclusos para a 

apreciação do pedido de bloqueio do numerários via sistema BANCEJUD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que somente é cabível a requisição judicial de informações 

acerca da localização da parte ré na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização da parte adversa (quais 

sejam: pesquisas junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, 

bem como outras que independem de requisição judicial), INDEFIRO o 

pedido de consulta ao sistema RENAJUD e DETERMINO que a Parte 

Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, comprova a realização das diligências 

necessárias.

Se após a realização das diligências necessárias, ainda assim, for 

desconhecido o paradeiro da executada, voltem-me os autos conclusos 

para a realização de buscas via sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 4744-88.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Picolli Filho ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Miguel Jorge Filho 

- OAB:182.323-SP, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 113).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50190 Nr: 2202-05.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16469

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 159).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do artigo 921 

do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 04 (quatro) meses, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4179-61.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 163).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do artigo 921 

do CPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 04 (quatro) meses, certifique-se e intime-se a parte 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143375 Nr: 4814-95.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Ferreira de Jesus

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

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

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

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Escrivania se, de fato, os alvarás expedidos foram 

cancelados por inconsistência de dados.

Se os alvarás expedidos foram cancelados, EXPEÇA-SE alvará conforme 

requerido à fl. 118 e, determinado às fls. 106/107, em seguinda, 

arquivem-se os autos.

Em caso negativo, dê-se vista à Requerente e, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 23549 Nr: 1466-26.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

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

Grosso - OAB:

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

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

 Vistos.

Entendo que aludida medida é excepcional, mas cabível, no caso, uma vez 

que não foi localizado bens passíveis de penhora na Comarca, bem como 

restou infrutífera o bloqueio de valores pelo sistema BACEN-JUD em face 
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do executado.

 Assim, determino a indisponibilidade de bens do executado, todavia, por 

meio do Sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, eis 

que sua decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo 

território nacional.

Após, manifeste-se a Exequente em 15 (quinze) dias, dando o regular 

prosseguimento ao feito, momento em que será analisado o pedido de 

inclusão do executado no sistema SERASAJUD.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 30-71.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de realização de buscas via Sistema INFOJUD, eis que 

o feito pemaneceu pelo período, aproximado, de 01 (um) ano em arquivo 

provisório com o fito de que o credor pudesse realizar buscas 

extraoficiais e, este sequer comprovou nos autos a realização de buscas.

Nestes termos, DETERMINO que a exequente comprove nos autos a 

realização de pesquisas junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta 

comercial, bem como outras que independem de requisição judicial, no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Se após a realização das diligências, ainda assim, for desconhecido o 

paradeiro da executada, voltem-me os autos conclusos para a realização 

de buscas via sistema INFOJUD, conforme requerido.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 5804-28.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ Indústria Eletrônica da Amazônia 

LTDA, Digibras Industria do Brasil S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

- OAB:17.603/A-MT, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B/MT

 Vistos.

Verifico que há nos autos o depósito do valor total de R$17.104,02 

(dezessete mil, cento e quatro reis e dois centavos), assim, intime-se a 

exequente para apresentar a conta para o devido depósito, bem como 

para manifestar quanto a extinção do feito pelo pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108058 Nr: 3476-91.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAZ Indústria Eletrônica da Amazônia 

LTDA, Digibras Industria do Brasil S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17.603/A-MT, Wilson Roberto Peixoto Junior - 

OAB:8032-B/MT

 Vistos.

Manifeste-se a exequente, em 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110275 Nr: 5841-21.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tercio Carlesso, João Salustiano de Melo Neto, 

SILAS LOPES, Leda Cirino dos Santos Melo, Leandro dos Santos de Melo, 

Silas Lopes Junior, Sonia Maria Lopes, Leidiane dos Santos de Melo, 

Leidimara dos Santos de Melo, Sirleide Lopes, Samuel Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

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

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

Rudge Gnoato - OAB:17.786-O

 Vistos.

Verifico que os requeridos Samuel Lopes e Leidimara dos Santos Melo 

ainda não foram citados, motivo pelo qual, realizo em gabinete a busca dos 

endereços dos mesmos, conforme comprovante em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a regular citação dos 

requeridos.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 180021 Nr: 2335-27.2019.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Revendedores Promenac Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Betoni, Delcídio Della Coletta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PROBST WERNER - 

OAB:29532

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

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada Dra. Eline Alexandre 

Chagas, não juntou procuração ou substabelecimento como causídica do 

autor aos autos, bem como, retirou os autos com carga rápida, em 

consonância com o artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, sendo 

cientificada de devolver os autos no mesmo dia, não cumprindo com o 

determinado, conforme se vê da certidão retro.

Portanto, como é sabido que a Advogada acima mencionada atua no 

mesmo escritório do Advogado constituído pelo Requerente e retém 

reiteradamente e injustificadamente os autos, PROÍBO a Advogada Dra. 

Eline Alexandre Chagas e os Advogados constituídos pelo Requerente a 

fazerem carga dos presentes autos, vistos o não cumprimento reiterado 

da determinação constante no artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, 

podendo apenas analisá-los em balcão.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5474 Nr: 200-14.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Alto Uruguai Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, diante da inércia da parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, parágrafo III, do Novo Código de 

Processo Civil.Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas 

processuais. Por outro lado, deixo de condená-la ao pagamento dos 

honorários advocatícios, pois não houve triangulação processual 
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necessária.Determino a baixa de eventuais constrições, sendo os 

emolumentos pagos pela parte autora, que deu causa à constrição dos 

imóveis/móveis.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6495 Nr: 90-15.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL, VFP, EDB, NFB-

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, Antonio Alves da Silva - OAB:19004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NESELLO BOSI - 

OAB:52204, Gabriel Alfredo Volpe Navarro - OAB:15825/MT, 

Leonardo Cesar Volpe Navarro - OAB:24,823

 Vistos.Analisando os autos, verifico que em decisão de fls.227/228 foi 

determinada a desconstituição de penhora junto a matrícula de nº8.280, 

livro 2-AO, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta, 

R-8/8.280, protocolo nº27.198, em 17/07/2013.Todavia, até o presente 

momento não houve o levantamento do registro da penhora junto a 

matrícula acima mencionada, no CRI local, visto o não pagamento dos 

emolumentos cartorários (fls.261/264).A pessoa de REMI ROSSETO 

requereu às fls.444/445 a determinação da baixa da penhora realizada 

junto a matrícula nº8.280, em razão da liberação do imóvel em virtude da 

d e s c o n s t i t u i ç ã o  d a  p e n h o r a . V i e r a m  o s  a u t o s 

conclusos.DECIDO.Primeiramente, cabe esclarecer que, os serviços que 

prestam os cartórios são os únicos inteiramente comprometidos com a 

consecução das garantias da autenticidade, segurança, eficácia e 

publicidade dos atos jurídicos mais importantes previstos na lei civil (lei dos 

registros públicos, art. 1º; lei 8.935, de 1994, art. 1º.Assim, existem 

algumas exigências legais a serem cumpridas para a realização da baixa 

e/ou da averbação de restrições (penhora), junto à matrícula do imóvel 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com a Lei 

nº6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).Outrossim, de acordo com as 

normas legais, ou seja, a lei processual e a consolidação normativa judicial 

do Estado de Mato Grosso a baixa e/ou averbação da penhora não será 

realizada por ofício, mas sim por MANDADO e TERMO DE PENHORA. 

Ainda, é importante salientar que estas providências não são de obrigação 

do juízo, mas sim de inteira responsabilidade da parte.Portanto, deverá, 

ser EXPEDIDO MANDADO para que seja procedida a baixa da penhora 

realizada sob a matrícula de nº8.280, ficando intimado o patrono da parte 

requerente (Remi Rosseto) para providenciar a retirada do mandado e o 

cumprimento do mesmo, sendo o pagamento de emolumentos às expensas 

do requerente Remi Rosseto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98779 Nr: 7132-27.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126368 Nr: 3229-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, Yun Ki Lee - OAB:131.693/SP

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 711/713, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140604 Nr: 3281-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eline Alexandre Chagas - 

OAB:25364/O, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - 

OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 

17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 283, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, Orlando 

Junio Gonçalves de Moraes - OAB:26449/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

198/199, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 8081 Nr: 18-38.1991.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni, Delcídio Della Coletta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis C. Viriato, Nelson Luiz 

Barichello, Romeu Baco Caracanha

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

OAB:14430-A/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

OAB:5091-B, Antônio José General - OAB:3.848/MT, Francisco Anis 

Faiad - OAB:3520/MT, NOHAD ABDALLAH - OAB:18871, Wilmar David 

Lucas - OAB:4.136-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada Dra. Eline Alexandre 

Chagas, não juntou procuração ou substabelecimento como causídica do 

autor aos autos, bem como, retirou os autos com carga rápida, em 

consonância com o artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, sendo 

cientificada de devolver os autos no mesmo dia, não cumprindo com o 

determinado, conforme se vê da certidão retro.

Portanto, como é sabido que a Advogada acima mencionada atua no 

mesmo escritório do Advogado constituído pelo Requerente e retém 

reiteradamente e injustificadamente os autos, PROÍBO a Advogada Dra. 

Eline Alexandre Chagas e os Advogados constituídos pelo Requerente a 

fazerem carga dos presentes autos, vistos o não cumprimento reiterado 

da determinação constante no artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, 

podendo apenas analisá-los em balcão.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 529-45.2005.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins, Alda Pereira Cabrera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada Dra. Eline Alexandre 

Chagas, não juntou procuração ou substabelecimento como causídica do 

autor aos autos, bem como, retirou os autos com carga rápida, em 

consonância com o artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, sendo 

cientificada de devolver os autos no mesmo dia, não cumprindo com o 

determinado, conforme se vê da certidão retro.

Portanto, como é sabido que a Advogada acima mencionada atua no 

mesmo escritório do Advogado constituído pelo Requerente e retém 

reiteradamente e injustificadamente os autos, PROÍBO a Advogada Dra. 

Eline Alexandre Chagas e os Advogados constituídos pelo Requerente a 

fazerem carga dos presentes autos, vistos o não cumprimento reiterado 

da determinação constante no artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, 

podendo apenas analisá-los em balcão.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 3120-14.2004.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cabrera Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a advogada Dra. Eline Alexandre 

Chagas, não juntou procuração ou substabelecimento como causídica do 

autor aos autos, bem como, retirou os autos com carga rápida, em 

consonância com o artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, sendo 

cientificada de devolver os autos no mesmo dia, não cumprindo com o 

determinado, conforme se vê da certidão retro.

Portanto, como é sabido que a Advogada acima mencionada atua no 

mesmo escritório do Advogado constituído pelo Requerente e retém 

reiteradamente e injustificadamente os autos, PROÍBO a Advogada Dra. 

Eline Alexandre Chagas e os Advogados constituídos pelo Requerente a 

fazerem carga dos presentes autos, vistos o não cumprimento reiterado 

da determinação constante no artigo 363, inciso II, §3º da CNGC/MT, 

podendo apenas analisá-los em balcão.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 803 Nr: 136-04.1997.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Diante do acordão proferido nos autos em que a sentença proferida foi 

anulada, determinando-se a exibição da conta vinculada às cédulas 

nº96/70211-7, 96/00063-5, 90/01273-9, 94/00319-x, 95/00146-8, 

95/00039-9 e 94/00322-X ou memória de cálculo que possibilite a defesa 

ao devedor, verifico que o Banco embargado apresentou aos autos todas 

as contas vinculadas/extratos e todo o histórico detalhado, das origens, 

evoluções das dívidas (com a discriminação de todos os encargos) e 

pagamentos relacionados a todas as operações bancárias, que 

culminaram com a propositura da execução em apenso (código 4646), 

conforme se vê às fls.533/538.

Assim, DETERMINO a intimação das partes a especificarem eventuais 

provas que pretendem produzir, limitando-se ao âmbito do recurso e 

especificando a pertinência da prova, apresentado quesitos, se 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da 

prova, vindo-me, após, os autos conclusos para análise dos pedidos ou 

eventual julgamento do mérito.

Intimem-se.

Às providências, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7716 Nr: 98-26.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N-DdBL, MLE

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

Grosso - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:Procurador, Wylerson Verano de Aquino Souza - OAB:3968

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

OAB:5091-B

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, bem como para indicar os 

dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5730 Nr: 958-85.2000.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Machado Sierra - 

OAB:7033, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos.

Diante do acordão proferido às fls.240/242 em que a sentença proferida 

foi anulada, determinando-se a exibição da conta vinculada às cédulas 

nº96/70211-7, 96/00063-5, 90/01273-9, 94/00319-x, 95/00146-8, 

95/00039-9 e 94/00322-X ou memória de cálculo que possibilite a defesa 

ao devedor, verifico que o Banco embargado apresentou aos autos todas 

as contas vinculadas/extratos e todo o histórico detalhado, das origens, 

evoluções das dívidas (com a discriminação de todos os encargos) e 

pagamentos relacionados a todas as operações bancárias, que 

culminaram com a propositura da execução em apenso (código 4646), 

conforme se vê às fls.261/269.

Assim, DETERMINO a intimação das partes a especificarem eventuais 

provas que pretendem produzir, limitando-se ao âmbito do recurso e 

especificando a pertinência da prova, apresentado quesitos, se 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da 

prova, vindo-me, após, os autos conclusos para análise dos pedidos ou 

eventual julgamento do mérito.

Intimem-se.

Às providências, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000218-12.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Ademais, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

realização de perícia médica. In casu, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial o Dr. Diego Marcelo Muller – CRM 

6838/MT, que poderá ser encontrado nas dependências do Hospital e 

Maternidade Santa Rita de Alta Floresta/MT, nestes termos, FIXO os 

honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais), em observância à tabela V 

da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da 

inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

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

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

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

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

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

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

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

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE o requerido, devendo constar as 

advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar será em 

dobro, ou seja, 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 183 do CPC. No 

mesmo ato da citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca 

do laudo médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes sobre o laudo pericial ou 

decorrido o prazo “in albis” para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais no sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça 

Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000245-92.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000245-92.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

GERALDINA DE SOUSA PEREIRA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 

Inicialmente, verifico que o advogado do autor tem distribuído ações 

perante este juízo e tem reiteradamente descumprido o disposto nas 

Resoluções n.º 22/2011 e n.º 04/2016, ambas do Tribunal Pleno do TJMT, 

uma vez que não tem instruído a petição inicial com documento essencial 

(comprovante de endereço em nome da parte autora). Analisando os 

autos, constatei que o comprovante de endereço não esta no nome da 

parte autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser o mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante. Ademais, vislumbro a necessidade de 

regularização da representação processual da parte autora, haja vista 

que o instrumento procuratório trata-se de procuração particular, no 

entanto, como a assinatura da parte autora é a rogo, logo, há necessidade 

de que sua procuração seja feita por instrumento público. Nesta senda, 

tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 
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possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público e apresentar comprovante de endereço em nome da requerente; 

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o 

presente despacho observa o disposto no artigo 10, do CPC/2015, no 

caso de não cumprimento da referida determinação. Alta Floresta/MT, 27 

de janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005667-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR MOISES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005667-82.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANTENOR MOISES DE SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

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

termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) 

Diante do recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 4) Postergo a 

análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação do 

contraditório. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

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

termos do artigo 183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, 

todos do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE ainda no mandado que, 

havendo por parte do ente público interesse em conciliação no caso em 

tela, este deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005114-35.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DO NASCIMENTO BEDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1005114-35.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSEFA DO NASCIMENTO BEDIM REQUERIDO: MAGAZINE 

LUIZA S/A Vistos. Diante do requerido ao Id27964147, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juizado Especial desta Comarca de Alta 

Floresta/MT, com as homenagens de estilo, tendo em vista tratar-se de 

competência absoluta. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 27 de janeiro de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001904-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001904-73.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JOSE RIBAMAR AROUCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Tendo em vista que, para que este Juízo 

realize eventual bloqueio de numerário é necessário que a parte 

apresente, pelo menos, 03 (três) orçamentos e, que a parte autora nesta 

oportunidade apresentou, tão somente 02 (dois) orçamentos, INTIME-A 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos outro orçamento. 

Após, DÊ-SE VISTA ao INSS para que, em 30 (trinta) dias, manifeste-se 

nos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA RAMOS LEAO OAB - MG166573 (ADVOGADO(A))

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000103-59.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

INTERMEDIUM SA Vistos. Determinada a intimação das partes para 

manifestar sobre a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a 

parte autora manifestou a necessidade e o interesse na realização da 

perícia no contrato discutido nos autos, assim, por entender necessária, 

DEFIRO a prova pericial requerida pela parte autora (ID23852521). Assim, 

esclareço que a perícia grafotécnica deverá ser realizada no contrato 

juntado ao Id12530830. Portanto, NOMEIO perito do Juízo, o Sr. Carlos 

Fernando Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua 

da Ipoméias, 1020, Setor Industrial Norte, SINOP, CEP: 78550-530, tel 66 

3531 4990/66 99952 5037, para, independente de compromisso, na forma 

do artigo 466 do Novo CPC, realizar a perícia. INTIME-SE o Sr. Perito, para 

os fins do § 2º do art. 465 do CPC/2015 e INFORME-SE ao Sr. Perito, no 

ato de nomeação, que o presente feito corre sob o pálio da Justiça 

Gratuita. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, a possibilidade 

de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no caso previsto no inciso 

II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, 

podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da 

causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo), caso o 

perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, formularem quesitos 

técnicos a serem encaminhados ao Sr. Perito. O Sr. Perito poderá usar da 

faculdade prevista no artigo 473 do Novo Código de Processo Civil, 

devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o inicio da 

perícia. O Sr. Perito deverá marcar o início da perícia com antecedência 

mínima de 20 dias, avisando via telefone a escrivania para que providencie 

as devidas intimações. Como quesito do Juízo: a) as assinaturas no 

contrato nº50000000000001030996 (Id12530830), cujo valor do 

empréstimo foi de R$1.091,49 (mil e noventa e um reais e quarenta e nove 

centavos), são da autora? Expeça-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003478-34.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

INACIO DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Antes da análise dos 

pedidos elencados aos autos, DETERMINO que a parte autora traga aos 

autos o extrato bancário, da conta de sua titularidade, para a verificação 

dos saques mencionados ao id23705946, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito. Às providências, intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003479-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003479-19.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

INACIO DE SOUZA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não esta no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser o 

mesmo proprietário ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se o requerente, via Sistema PJE, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 24 de janeiro de 2020. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003425-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003425-53.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

RICARDO CORREIA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Tendo 

em vista o teor da certidão de ID28151077, NOMEIO, em substituição, o Dr. 

Diego Marcelo Muller – CRM 6838/MT, devendo o perito nomeado ser 

devidamente intimado de acordo com a decisão de ID24610118. 

Cumpra-se a decisão exarada no que tange à perícia médica, 

encaminhando os quesitos a perita, bem como os quesitos eventualmente 

apresentados pela parte autora. Intimem-se. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 de janeiro de 2020. Antônio Fabio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002223-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PECUNIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDEL ARANTES DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002223-75.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO PECUNIA S/A EXECUTADO: WENDEL ARANTES DO PRADO 

Vistos. Indefiro os pedidos de suspensão da CNH e retenção de 

passaporte do executado e de bloqueio de cartões de crédito, pois não há 

nos autos indicativos de que o devedor, vêm se ausentando do país, 

custeando viagens e lazer (principalmente) em detrimento da obrigação 

aqui pendente. Também não se identifica qual seria a utilidade, para o 

exequente, de um possível bloqueio de CNH dos executados. Assim, 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado 

de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito 

será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual 

Código de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 14 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003158-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO COSTA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003158-81.2019.8.11.0007. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: BENEDITO COSTA ARAUJO Vistos. Diante do acordo 

entabulado entre as partes ao ID26048029 e suspendo o feito até 

26/01/2021, diante das parcelas pactuadas, para o cumprimento da 

obrigação descrita no item “b” de ID26048029. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório. Decorrido o prazo de suspensão do processo, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se 

o acordo foi efetivamente cumprido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de janeiro de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OVIDIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000888-21.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: ANTONIO 

OVIDIO PEREIRA Vistos. Quanto ao pedido de ID21416816, proceda-se a 

exclusão da advogada Dra. Ana Carolina Moraes Aboin no sistema PJe, 

visto sua renúncia. No mesmo ato, proceda-se a inclusão do advogado 

Dakari Fernandes Tessmann, patrono da executada. Outrossim, 

expeça-se mandado de averbação da penhora na matrícula do imóvel em 

questão (matrícula nº23.027), devendo as custas serem pagas pelo 

exequente. Por fim, comunique-se ao Juízo do Trabalho acerca da 

penhora realizada nos presentes autos, bem como que seja informado a 

este juízo se houve ou não a alienação do imóvel naquele juízo. Em caso 

positivo, o saldo remanescente do imóvel deve ser reservado em favor do 

exequente. Caso não tenha ocorrido a alienação do imóvel, proceda-se a 

avaliação do imóvel penhorado e, ato contínuo, determino a intimação do 

executado, por meio de seu advogado constituído nos autos (art. 841, § 1º 

do CPC), e do seu cônjuge (art. 843, CPC), a Sra. Keila Aparecida da Silva 

Pereira, inscrita no CPF/MF sob o n. 933.257.461 -87, residente e 

domiciliada na Rua E -2, s/n, quadra 05, lote 19, Setor E, em Alta 

Floresta/MT, CEP 78.580 -000, para que tomem ciência da penhora. Às 

providências, intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de janeiro de 

2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 4836-17.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.J. DE OLIVEIRA ALCANTARA, Ilca José de Oliveira 

Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:OAB/MT6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:OAB/MT11864

 Considerando que já decorreu o prazo da suspensão retrosolicitado, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187774 Nr: 8509-37.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Arantes, Heder Marques Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Balduino Lopes de 

carvalho. - OAB:18.864, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20.630, 

Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315058 Nr: 10605-49.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Purificação Leal e Silva, Maria do Bom 

Sucesso Pontes Leal e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei 

Bove Capitão Leal e Silva, Moinho de Trigo MabeL Ltda, Cooperativa de 

Crédito Rural do Médio Araguaia, NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Wilian Rodrigues Da Rocha - OAB:24.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autoranos termos do Art. 

1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta precatória 

expedida em fls. 391 para distribuição: "Expedida a carta precatória, 

intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, 

ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. 

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da 

entrega da carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição 

no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250310 Nr: 6427-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320591 Nr: 13367-38.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Delefrati Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA KEI SATO - OAB:MT 

15.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 
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precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35224 Nr: 556-08.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA - 

03.774.720/0001-00, Olegário José Antunes Neves, Cleire Silva Costa 

Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EliRosa Maria da Silva Vaz - 

OAB:33855/Go

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para comparecer na Secretaria e retirar o termo de penhora 

expedido para as providências cabiveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

Eduardo Azevedo Gomes - OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – COBRANÇA DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a):Paulo 

Henrique Ferreira Gomes OAB/MT 20444 , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 301-84.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Nilva Rodrigues 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risalva Dias Leite Carvalho, João Lázaro de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E LIRA - OAB:169002/SP, DENIZE 

REGINA ARAUJO SOARES - OAB:20307 GO, Lucas Vinícius Lira 

Neves - OAB:362.290/SP, NORMA CELIA RAMOS MENDES - 

OAB:18920/E, PEDRO PAULO BERNARDES TEIXEIRA - OAB:7577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Arlete Alves do Nascimento - OAB:MT 

14.024, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, IRANI 

INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A

 INTIME-SE o Autor para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos 

a matrícula atualizada referente a área de 20 (vinte) hectares penhorada 

nos autos, conforme descrição constante do memorial descritivo de fl. 

257, ou para que no mesmo prazo justifique a impossibilidade de fazê-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314331 Nr: 13299-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves Vilar

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

SHCAIRA - OAB:MT/20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:3.353-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Certifico que os embargos monitórios foram protocolados no prazo legal, 

dessa forma, nos termos do artigo 702, §5º do CPC, impulsiono os 

presentes autos para que se proceda a intimação da parte autora para se 

manifestar acerca dos embargos monitórios no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311201 Nr: 8589-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Mayara de Andrade Cruvinel, Krislian 

Layson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59610 Nr: 2808-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Facchini Silveira Lopes, Uilson Lopes de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BENEDETI - 

OAB:7145, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Paz Alarcón 

- OAB:PR 37.007

 INTIME-SE a parte autora para que se manifeste requerendo o que 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192300 Nr: 11891-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE T BRUNCK CIA LTDA ME, Jorge 

Teixeira Brunck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Teixeira Guimarães - 

OAB:21665-0/MT, MANOELA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT/22280-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.
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 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314933 Nr: 10535-32.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Poupança e Emprestimo Poupex

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Victor Polidório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE CÍCERO DE SÁ 

LAMELLAS - OAB:33037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5722-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandirson Sudário Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha atualizada do crédito objeto da execução, nos termos do art.798, I, 

“b”, do CPC, bem como requerer os atos expropriatórios necessários à 

continuidade da execução e satisfação do crédito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 INTIME-SE a Autora para que dê prosseguimento ao feito, trazendo aos 

autos o valor remanescente da dívida atualizado, requerendo o que 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301405 Nr: 3077-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viliomar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para comparecer na Secretaria e retirar o termo de penhora 

expedido para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285644 Nr: 10441-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Marcia Medeiros Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para comparecer na Secretaria e retirar o alvará expedido, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 2778-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Maria 

Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos Bortolaia

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282976 Nr: 8871-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto, DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deocleciano Couto menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leônidas Albano da Silva - 

OAB:12258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 296779 Nr: 643-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL DE MORAES, AKAUÊ TEIXEIRA DE 

MORAES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Henrique Araújo Lozi, Claudionor de 

Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301557 Nr: 3142-56.2019.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnio César Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA 

- OAB:19199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280683 Nr: 7581-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Eder Carvalhais - 

OAB:18.798-GO, Weliton Soares Teles - OAB:GO - 6.666

 Nos termos da CNGC, procedo a intimação das partes e informo que a 

perícia fora designada para o dia 06 de março de 2020 às 08hs - Horário 

de Mato Grosso, nas dependências do Fórum de Barra do Garças de onde 

o perito e sua equipe se deslocarão para a área objeto dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172619 Nr: 5665-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Gusmão Pinheiro - 

OAB:MT-17.251, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Intime-se o exequente para, querendo, opor-se à manifestação do 

executado em fls. 138/145, também em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80055 Nr: 3457-70.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor, qual seja 30 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190261 Nr: 10488-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Cardoso da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, Maria Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748, 

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - OAB:13749, Murilo Barros da 

Silva Freire - OAB:MT 8.942

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos pleo denunciado à 

lide Nobre Seguradora do Brasil, e a possibilidade de efeitos infringentes, 

nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte contrária/embargada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 309409 Nr: 7582-95.2019.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI HELENA SACCO, IRINEU GONÇALVES 

SANT’ANA, ELISABETE APARECIDA FREITAS, MARIVONE HELENA 

SACCO SANT’ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Sacco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SALIH EL KADRI 

TEIXEIRA - OAB:44248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.Vistos em correição.......... Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para:I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.Os Embargos de Declaração nada 

mais são do que recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisão ou sentença que esclareçam obscuridade, ou dúvida, eliminem 

contradição ou supram omissão existente no julgado. Havendo decisão 

eivada de obscuridade, contradição ou omissão, a parte prejudicada com 

qualquer destes vícios poderá, no prazo de cinco dias, a contar da data 

da intimação da decisão, recorrer à Autoridade Judiciária que a proferiu 

para reexaminá-la. In casu os Embargos de Declaração foram opostos sob 

o argumento de omissão e contradição na decisão, sob os fundamentos 

mencionados no relatório.Entretanto, compulsando os autos verifica-se 

que a decisão não possui qualquer contradição. Da leitura dos embargos 

de declaração interpostos, observa-se que se trata de mero 

inconformismo da embargante com a decisão objurgada, o que é 

inadequado nesta via.Logo, o pleito não merece prosperar ante a 

inadequação da via eleita que se presta tão somente para sanar erro, 

obscuridade, contradição ou esclarecer pontos dúbios da decisão, 

conforme art. 1.022, I a III, do CPC/2015, sendo descabida a rediscussão 

da matéria alegada em sede de embargos de declaração. Por outro lado, 
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no que toca ao pedido de justiça gratuita, de fato, a sentença revela-se 

omissa nesse sentido.Todavia, a embargante não fez prova do alegado, 

limitando o pedido única e exclusivamente em sua declaração. A saber, 

não há sequer indícios de incapacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a concessão da benesse 

requerida.Diante do exposto e de tudo que consta nos autos, conheço dos 

embargos de declaração, pois tempestivos, e dou parcial provimento para 

o fim de indeferir o pedido de justiça gratuita. CUMPRA-SE a decisão de 

fls.117/118. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 166047 Nr: 8366-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Gomes de Souza, Neuza Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 324786 Nr: 15463-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astor Rubem Ullmann, José Antônio Gonçalves 

Viana, Ivanir Maria Gnotto Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME TOSHIHIRO 

TAKEISHI - OAB:276388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5463-26.2019.811.0004 – Cód.: 324786

Vistos, etc.

A parte autora pretende ser reintegrada no imóvel objeto da lide. In casu, 

dos documentos juntados pelo requerente, verifica-se que o valor do 

imóvel é de R$ 14.352.600,00 (quatorze milhões, trezentos de cinquenta e 

dois mil e seiscentos reais), conforme Termo de Avaliação nº 06/2019, de 

fls. 111-verso.

Tendo em vista que o CPC não é expresso quanto ao valor da causa em 

ações possessórias, para a correta atribuição do valor da causa em 

ações possessórias, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser levado 

em consideração o valor econômico sobre o qual o autor terá vantagem, 

caso seja acolhida a sua pretensão.

Desta forma, o valor da causa atribuído pelo requerente não reflete o 

benefício econômico pretendido.

Por fim, corrijo de ofício o valor da causa para o valor de R$ 14.352.600,00 

(quatorze milhões, trezentos de cinquenta e dois mil e seiscentos reais), 

conforme § 3º c/c inciso V, do art. 292 do CPC/2015.

Intime-se a parte autora para complementação das custas e taxas 

faltantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena sob pena de lhe ser 

aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298572 Nr: 1505-70.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o COMPLEMENTO do depósito da diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão, no novo 

endereço fornecido, no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do 

Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253983 Nr: 8941-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIBEL QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondências devolvidas de folhas 78/79, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 163546 Nr: 5127-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Morgani Pereira Alves Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 Autos nº 5127-07.2012.811.0004 – Cód.: 163546

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 206, proceda-se com a transferência dos 

valores bloqueados via BACENJUD à Conta Única, notadamente, que tal 

providência ainda não havia sido tomada, pelo magistrado anterior em 

oportunidade da realização do bloqueio.

Outrossim, considerando a divergência de contas informadas para 

levantamento de valores, conforme substabelecimento com reservas de 

poderes de fl. 54, aos causídicos Dr. Nelso Paschoalotto e Dr. Eric Garmes 

de Oliveira, tendo estes posteriormente, à fl. 122-verso, realizado novo 

substabelecimento com iguais reserva de poderes dentre eles à causídica 

Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, a qual informou conta diversa do 

substabelecimento de fl. 54, para levantamento, determino a intimação do 

executado para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303014 Nr: 3966-15.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulyeny Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA - OAB:9.923-B, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 78/108 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77376 Nr: 874-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Comércio & Representações de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José quiste, Margarida de Almeida Quiste, 

Sergio Luiz da Silva Filho, Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Couto Lacerda - 

OAB:28881/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Moraes e Paiva - 

OAB:12.975/GO, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar do advogado Kassyo Rezende Barcelos, 

OAB/MT nº 15.260, via DJE, para que proceda a devolução dos autos à 

secretaria, no prazo de 03(três) dias, sob pena dos termos do art. 431, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 166047 Nr: 8366-19.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Gomes de Souza, Neuza Gomes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se o exequente para se 

manifestar nos termos da decisão retro, bem como acerca do CNPJ da 

executada.

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320500 Nr: 13297-21.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro e Prata Agropecuária, Carlos Roberto Fleck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDOLFO VILELA GARCIA 

JUNIOR - OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as correspondências de citações devolviadas às 

folhas 43/44, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75726 Nr: 8727-12.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301254 Nr: 2999-67.2019.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santilia Gouveia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição de depósito de valor de fls. 26/27, no prazo 

de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264078 Nr: 15564-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tap Transportes Aéreos Portugueses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Braga Monteiro - 

OAB:MT-22.959

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 107/111 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente com gratuidade da justiça. E 

conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317581 Nr: 11964-34.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC - Primo Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Darodda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES ECCLISSATO NETO - 

OAB:182700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de AVALIAÇÃO, sendo o valor de R$ 2,50 

vezes o km rodado, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229363 Nr: 8668-09.2016.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação para pagamento do débito, no valor 

de R$ 36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 179483 Nr: 1478-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGA

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1478-63.2014.811.0004 – Cód.: 179483

Vistos, etc.

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

cumprida parcialmente em um valor ínfimo para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado, informando o bloqueio do 

valor de R$ 1,13 (um real e treze centavos) da conta do executado.

 O valor bloqueado na conta mencionada é irrisório se comparados ao 

valor da dívida.

Nesse viés:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 

VALORES IRRISÓRIOS FRENTE À DÍVIDA FISCAL. BACENJUD. 

LIBERAÇÃO. 1. Se o objetivo do legislador, ao estabelecer a possibilidade 

de penhora online como meio executivo, é a satisfação do crédito 

exequendo e não a penalização do devedor, torna-se razoável o 

desbloqueio de valores que se mostrem ínfimos quando comparados ao 

valor da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 

50311336420164040000 5031133-64.2016.404.0000, Relator: ROBERTO 

FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2016, SEGUNDA 

TURMA).

Frente ao exposto, determino o desbloqueio do valor de R$ 1,13 (um real e 

treze centavos).

Intime-se o exequente nos termos da decisão retro.

Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316232 Nr: 11227-31.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rosa Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panucci Pré Moldados de Concretos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS BRAGA 

MONTEIRO - OAB:45.707-RS

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 148/155 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 311-31.2002.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roncador Alimentos Ltda, Luiz Carlos Dadalto, 

Carmem Beatriz Capitão Leal & Silva Dadalto, Astor Stulp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller koenig - 

OAB:22.165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

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

2.496-B

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de AVALIAÇÃO, no valor de R$ 36,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160145 Nr: 624-40.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda, Ana Rita 

Rippi Capellano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Luiz Francisco Monteiro - OAB:87940/SP, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIDNEY RODRIGUES 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 624-40.2012.811.0004, Protocolo 

160145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217237 Nr: 1169-71.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Freitas Café

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Helio Gonçalves Carneiro, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelvyn Richard Silva Aleixo - 

OAB:20067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELVYN RICHARD 

SILVA ALEIXO, para devolução dos autos nº 1169-71.2016.811.0004, 

Protocolo 217237, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271195 Nr: 1726-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24331/O, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1726-87.2018.811.0004, 

Protocolo 271195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261668 Nr: 14035-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 14035-77.2017.811.0004, 

Protocolo 261668, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264034 Nr: 15529-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Tiotonio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES ANDRE SANTOS - 

OAB:16014/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 15529-74.2017.811.0004, 

Protocolo 264034, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203524 Nr: 5779-19.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Larissa Mariano de Castro Silva - OAB:MT 19.349

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 5779-19.2015.811.0004, 

Protocolo 203524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311060 Nr: 8502-69.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Santos Silva Nobrega, Elizeu da Silva 

Nóbrega, TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herôdoto Souza Fontenele 

Junior - OAB:23344, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23177/MT, 

Paulo Henrique Menezes Freitas - OAB:24641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Carlos dos Santos - 

OAB:25.484/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

MENEZES FREITAS, para devolução dos autos nº 8502-69.2019.811.0004, 

Protocolo 311060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189201 Nr: 9649-09.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Maria Conceição Lopes, Francisco 

Nunes Osório, Maria Das Mercedes Braga Osório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Áurea Amélia da Silva - OAB:MT 

2392, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Henrique Fagundes 

Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912, Lorena Mariane Osório Varajão - OAB:GO 39.824, 

MARCEL CARLOS LOPES FÉLIX - OAB:7511/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA COSTA DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 9649-09.2014.811.0004, 

Protocolo 189201, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279478 Nr: 6880-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lais Regina Vasconcelos Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHAYNE 

FERREIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

6880-86.2018.811.0004, Protocolo 279478, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 153756 Nr: 5152-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. de Jesus ME, Laércio Carneiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321969 Nr: 14032-54.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHB, DBdS

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

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca do pedido de fls. 26/29 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206786 Nr: 7627-41.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da certidão negativa de fls. 100 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322318 Nr: 14204-93.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOGdF, ALGdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, NILVANDA NERES DE JESUS - 

OAB:25212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, acolho a emenda retro, determinando que sejam procedidas 

as respectivas retificações sistêmicas, bem como junto à capa dos autos.

 No mais, ante o certificado à fl. 22, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação anteriormente agendada, para o dia 04 de março de 

2020 às 15h00min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, ratificando 

os demais termos da decisão de fls. 20/21.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316279 Nr: 11255-96.2019.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademario de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel da Costa Deliberalli, Ronaldo Maran 

Deliberali, Luciana Maran Deliberali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966

 Intimação do representante do espólio, bem como os herdeiros, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca do pedido de habilitação 

de crédito, objeto do presente feito, conforme art. 642, do CPC, 

cientificando-os que a inércia implicará concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160239 Nr: 762-07.2012.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anny Cristini Souza Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moises de Souza Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar o Formal de Partilha expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218976 Nr: 2181-23.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Certidão de Nascimento do menor Kauã.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311566 Nr: 8806-68.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Jorge de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdM, Magda Magalhães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Moraes Martins - 

OAB:27.750 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono o presente feito, abrindo 

VISTAS a Defensoria Publica, para manifestação, no prazo de CINCO dias, 

acerca do Laudo Pericial de DNA de fls. 38/41 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295855 Nr: 77-53.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CES, GSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MARIA DAVD 

BARROS. - OAB:20.213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Certidão de Nascimento do nemor Caio, devidamente 

averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95462 Nr: 367-83.2010.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Patrocino, José Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Pedro Patrocínio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DO VALLE CARNEIRO 

JENSON - OAB:MT 9.188, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT, Ivo 

Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 20 (vinte( dias, comparecer na Secretaria à 

fim deassinar o Termo de Compromisso de Inventariante expedido nos 

autos, bem como acostar aos autos comprovante de quitação do imposto 

de transmissão, nos termos do § 5º do artigo 664 do Código de Processo 

Civil, para, somente assim, proceder-se ao julgamentoconforme 

determinado no r. despacho de fls. 2200/201 dos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274452 Nr: 3763-87.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdGNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim deassinar e retirar o Termo de Guarda Definitiva expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275199 Nr: 4207-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:44870/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AZEVEDO GOMES - 

OAB:17.996

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim deassinar e retirar o Termo de Guarda Definitiva expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301767 Nr: 3275-98.2019.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSR, WBR, HRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT, WILLIAM SANTOS ARAÚJO - OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim deassinar e retirar o Termo de Guarda Definitiva expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183372 Nr: 4996-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS, FWAdS, MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:19222, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) DIVALDO PEREIRA DA SILVA, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento das custas 

referentes à Tabela C, no valor R$ 242,55 (duzentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário NA CONTA 

CORRENTE Nº 52.600-2, AGÊNCIA 7140-4, BANCO DO BRASIL S/A, EM 

NOME DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR NÃO OFICIALIZADO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66600 Nr: 205-93.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSdS, DM, MVABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BENEDITA SIMÕES DOS SANTOS, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento das custas 

referentes à Tabela C, no valor R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário NA CONTA CORRENTE Nº 52.600-2, AGÊNCIA 

7140-4, BANCO DO BRASIL S/A, EM NOME DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

NÃO OFICIALIZADO DE BARRA DO GARÇAS/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74062 Nr: 7154-36.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. dos Santos, Levi Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

 Certifique-se acerca da manifestaçaõ do Estado.

 Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo, com fulcro no art. 

40 da LEF, visto que não foram encontrados bens passíveis de penhora.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260485 Nr: 13285-75.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. C. J. Instituto Cultural Jeovajire Ltda, Lara do 

Nascimento Moraes de Moraes, Miguel Antonio Cinquini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA 

JUNIOR - OAB:12.664

 Autos: 13285-75.2017.811.0004 – Código: 260485

Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Lara do 

Nascimento Moraes de Moraes e Miguel Antonio Cinquini, na qual pugnam 

pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva na ação executiva movida 

pelo Município de Barra do Garças, pois haviam se retirado do quadro 

societário anteriormente à data do fato gerador.

O exequente, a fls. 55/58, apresentou resposta alegando que, embora 

haja a alteração do quadro societário durante os anos de 2013 e 2015, 

esta não fora devidamente comunicada ao excepto, motivo pelo qual os 

excipientes permaneceriam responsáveis pelos débitos contraídos pela 

empresa.

 É o relatório, fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade é cabível quando tratar-se de matéria de 

ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. De modo 

que, as matérias discutíveis e que demandam provas devem ser debatidas 

em sede de embargos à execução, conforme sedimenta entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado pela Súmula 393.

Os autores pugnam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva no 

processo executivo, em virtude de não constituírem o quadro societário na 

data do fato gerador dos créditos fiscais, pois haviam se retirado da 

sociedade, conforme demonstra as alterações contratuais nos 

documentos a fls. 28/44.

Acerca da arguição de ilegitimidade passiva dos sócios em sede de 

exceção de pré-executividade, é sedimentado que, em virtude de a CDA 
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gozar de presunção de legitimidade, podendo tão somente ser ilidida por 

prova inequívoca, incumbe aos autores provarem a inexistência da 

responsabilidade tributária de ambos, desde que não necessite de dilação 

probatória. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DE QUE HOUVE INÉRCIA DO EXEQÜENTE A JUSTIFICAR A 

DEMORA DA CITAÇÃO DO AGRAVANTE. SÚMULA 106 DO STJ. 1. É 

cabível a apresentação de exceção de pré-executividade para discussão 

acerca de ilegitimidade passiva e prescrição, em caso de 

redirecionamento da execução, desde que não haja necessidade de 

dilação probatória. 2. A alteração do contrato social, datada de 

10.08.1993, comprova que o agravante retirou-se da sociedade, sendo 

certo que a alteração contratual foi registrada na JUCESP em 16/12/1993, 

conforme atesta a Ficha Cadastral emitida pela Junta Comercial em 

28/08/07. Portanto, não pode o mesmo ser responsabilizado por débitos 

relativos a fatos geradores ocorridos em momento posterior ao registro, 

na JUCESP, de sua retirada da sociedade executada. Dessa forma, após a 

cessão de suas cotas, não há como o agravante ser responsabilizado 

pela atuação dos novos administradores. 3. Quando da saída do 

agravante dos quadros da sociedade executada, a mesma estava sediada 

em São Paulo, conforme demonstra a ficha cadastral da JUCESP, em 

cotejo com o contrato social registrado em 16.12.93. A transferência da 

sede de São Paulo para o Rio de Janeiro ocorreu apenas em 11.10.1994, 

portanto, 10 (dez) meses após a saída do agravante de seus quadros. 

Ressalte-se, ainda, que a União deixou de comprovar a ocorrência de 

dissolução irregular da sociedade ao tempo em que o agravante 

permaneceu como sócio -administrador da mesma. [...] Embora, a princípio, 

a ilegitimidade passiva ad causam seja matéria que pode ser analisada em 

exceção de pré-executividade, esta deve ser aferível de plano, sendo 

necessário que a prova seja pré-constituída, inexistindo oportunidade para 

dilação probatória. STJ, Recurso Especial nº 1.738.495 - RJ 

(2018/0101471-8) Relator : Ministro Gurgel de Faria, publicado em 

28/09/2018.

Diante o entendimento jurisprudencial, verifica-se a possibilidade de 

conhecer em sede de exceção de pré-executividade a ilegitimidade 

passiva dos excipientes, visto que o Sr. Miguel Antonio Cinquini retirou-se 

da quadro societário na primeira alteração do contrato social da empresa, 

em 25/03/2013, tendo sido registrado na Junta Comercial, conforme fls. 

28/31.

Do mesmo modo, em 26/11/2015, na terceira alteração no contrato social 

da empresa, registrado Junta Comercial, a Sr.ª Lara do Nascimento 

Moraes de Moraes retirou-se da sociedade.

 Verifica-se, ainda, que os fatos ensejadores da CDA, estão datados a 

partir de 01/2016, conforme fls. 08. Assim, percebe-se que o fato mais 

antigo, não alcança os períodos de exercício dos excipientes como sócios 

administradores da empresa.

Deste modo, não há que se imputar aos supracitados sócios a 

responsabilidade sobre tributos provenientes de fato gerador posterior a 

sua retirada do quadro social da empresa, uma vez que a 

responsabilidade tributária nasce com fato gerador, evento que não se 

aperfeiçoa no presente caso.

Diante do exposto, acolho a pretensão manifestada em exceção de 

pré-execuitividade.

Deste modo, considerando a impossibilidade de alteração do polo passivo 

do processo executivo, por força da Súmula 392 do STJ, julgo extinto sem 

resolução de mérito, a presente execução fiscal, nos termos do Art. 485, 

VI.

Intimem-se as partes acerca da decisão.

Remeta-se ao arquivo, com as diligências necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268269 Nr: 18228-38.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica M. N. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KANANDA ALVES RODRIGUES 

- OAB:24.884

 Autos nº 8228-38.2017.811.0004 – Cód: 268269

VISTOS.

Intime-se o executado para que efetue, no prazo de 10 (dez) dias, o 

depósito do pagamento a título de verbas sucumbenciais a fim de que se 

proceda à baixa na execução.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 01 de novembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177955 Nr: 12231-16.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

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

OAB:RO 4.937

 CÓDIGO Nº 177955

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Município de Barra do 

Garças em face Banco Finasa S.A.

A fls. 44, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pelos 

executados, em razão destes terem satisfeito voluntariamente a obrigação 

pela via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

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

Barra do Garças-MT, 23 de outubro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 303357 Nr: 4167-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20409-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária Trabalhista, proposta por Maria Lúcia Lima 

Souza, em desfavor do Município de Barra do Garças.

 No caso dos autos, a parte autora mesmo que devidamente intimada a dar 

prosseguimento no feito, conforme fls. 53 deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, conforme certidão de fl. 54, estando à ação 

abandonada.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.
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 Está demonstrada a desídia da parte, já que, deixou de prover o devido 

andamento aos autos, mesmo que regularmente intimado por meio 

eletrônico, restando claro o desinteresse em seu prosseguimento, estando 

o pedido abandonado.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:

“III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Considerando o descaso da parte exequente com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182342 Nr: 4098-48.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genecy Alves Soares Siqueira, Gentil Ribeiro da Silva, 

Hélio Silva Ribeiro, Geraldo Alves Feitosa, Getulio José Ferreira, Geraldo 

David Barbosa, Irani Pereira Longuinho, Idenio Divino Teodoro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em fase de liquidação de sentença, determinado à parte autora a trazer 

aos autos documentos que possibilitem o trabalho do contador nomeado 

pelo Juízo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, esta não 

atendeu a determinação.

Aguardem-se providências do autor no arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184361 Nr: 5769-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Geisa da Silva Rodrigues Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5769-09.2014.811.0004 (184361)

Autor: Luana Geisa da Silva Rodrigues Resende

Réu: Município de Barra do Garças.

 SENTENÇA

Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento (conversão dada pela 

decisão de fls. 188) intentada por Luana Geisa da Silva Rodrigues 

Resende em face do Município de Barra do Garças.

Manifestação da parte autora a fls. 183/195 e, da parte ré, a fls. 196/199.

 É o relatório.

A liquidação de sentença não carece de outros documentos senão 

aqueles já encartados aos autos, procedendo-se, portanto, ao julgamento 

do feito.

É assente a jurisprudência no sentido de que os servidores possuem 

direito a incorporação dos 11,98% ou índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o 

cálculo considerar valor discrepante do correspondente à data do efeito 

pagamento. Tanto é que o pedido inicial para a recomposição salarial foi 

julgado procedente.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral, 

firmou o entendimento no sentindo de que o término da incorporação do 

índice decorrente da conversão de URV para Real deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, o qual transcreve-se:

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte (RE 

561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 26/09/2013).

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro 

Cambell, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).

No caso dos autos, a demandante foi admitida em 03/02/2003 para o cargo 

de professora (fl. 17), cujo regime jurídico é regido pela Lei Complementar 

Municipal nº 49/1999, a qual estrutura a carreira dos profissionais da 

Educação.

Constata-se, diante disso, que os profissionais da Educação tiveram a 

carreira reestruturada em 1999, pela Lei Complementar Municipal nº 

49/1999, operando-se o término da incorporação do índice da 

remuneração.

 Sendo assim, a demandante foi admitida após a reestruturação da 

carreira, a qual se deu após a conversão para URV embasada já em Real, 

motivo pelo qual não possui direito a parcela de remuneração pretendida, 

pois não houve qualquer decréscimo do salário.

Portanto, tendo havido a reestruturação da carreira da demandante após a 

conversão para URV e antes da sua admissão, é de se reconhecer que 

não há qualquer decréscimo salarial, uma vez que, de acordo com os 

Tribunais Superiores, a reestruturação da carreira, que abrangeu o 

sistema remuneratório, foi baseada já em Real.

Ainda que houvesse direito a parcela de remuneração pretendida, o 

período anterior a 1999 (quando se deu a reestruturação da carreira) 

estaria afetado pela prescrição quinquenal, prazo este contado da 

propositura da ação. Isso porque as parcelas de que teria direito 

antecedem ao quinquênio anterior a propositura da ação, estando, dessa 

forma, prescritas.

Salienta-se, por oportuno, que o entendimento aqui considerado não 
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ofende a coisa julgada, porque a questão posta no processo de 

conhecimento diz respeito as perdas com a conversão do Cruzeiro Real 

em URV e a questão ora discutida cinge-se acerca da alegação da já 

absorção das defasagens pela nova base remuneratória instituída a partir 

da reestruturação da carreira.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. 

PERICIA JUDICIAL. EXAME. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. OFENSA À COISA 

JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora 

não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é 

cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. 

No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base 

nas provas dos autos e nas Leis Estaduais 43/2000, 84/2005 e 

15.436/2005, que estabeleceram novo padrão de vencimentos, e, assim, o 

exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos 

óbices das Súmulas 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário”) e 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”). 3. No que se refere ao artigo 467 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que não houve discussão a respeito da 

mencionada reestruturação de carreira durante a fase cognitiva do 

processo e, ademais, “por força do art. 741, parágrafo único do CPC, 

pode a Fazenda Pública suscitar em sede de embargos à execução a 

questão da limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de 

Unidade Real de Valor – URV, tendo em visa que não incluída nos limites 

da coisa julgada objeto do título exequendo” (REsp 1.291.861/SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/05/2012).4. 

Agravo Regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 

1321157 MG 2012/0086891-2, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 20/05/2013).

Diante dos exposto, julgo extinto o processo em fase de liquidação de 

sentença por não haver qualquer perda salarial buscada na presente.

Sem custas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 29 de outubro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57062 Nr: 899-96.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Simões Paz de Oliveira, Patrícia Maria 

Simões Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Vistos.

 Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 

o executado o tenha realizado e considerando a ordem de preferência 

elencada no art. 11 da LEF, defiro o pedido de penhora online por meio do 

Sistema BacenJud dos ativos encontrados em nome do executado.

Foi procedida a tentativa de indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado, entretanto, a ordem de 

bloqueio online restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Desde já, consigna-se que não se procederá à quebra de sigilo fiscal, uma 

vez que se trata de medida extremada e desarrazoada em relação ao 

objeto dos autos. Deve ser interpretada como atividade excepcional do 

Poder Judiciário.

Sem a demonstração de que haja uma barreira intransponível para a 

obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, é 

inadmissível tal medida, pois coloca em questão direito individual do 

executado constitucionalmente estabelecido, qual seja, a intimidade.

 Assim, não localizados bens do devedor para o pagamento do débito, o 

feito deve ser suspenso, em conformidade com o entendimento fixado em 

recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1ª Seção. REsp 

1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 

(recurso repetitivo) - Info 635):

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo 

prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem 

início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o 

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução 

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho 

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei 

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, 

logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se 

tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na 

vigência da Lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de 

natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação 

do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará 

suspensa a execução. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018 - Tema 566).

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não 

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de 

suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de 

acordo com a natureza do crédito exequendo), durante o qual o processo 

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 

2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida 

a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018 - Temas 567 e 569).

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) 

são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não 

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a 

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os 

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 

1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo 

com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda 

que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 

12/09/2018, DJe 16/10/2018 - Tema 568).

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação 

dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo 

que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - Tema 

566, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 

Juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá demonstrar os 

marcos que foram aplicados na contagem O magistrado, ao reconhecer a 

prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da 

delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 

respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou 

suspensa. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 

(Temas 570 e 571).

De acordo com o entendimento acima exposto, após a tentativa frustrada 

de citar o devedor ou de localizar bens penhoráveis, o processo será 

suspenso por 1 (um) ano a partir da ciência da Fazenda Pública.

Para isso, o Juízo proferirá despacho declarando a suspensão, entretanto 

consigna-se que o processo já estará suspenso desde o dia em que a 

Fazenda foi intimada, tendo o despacho, portanto, caráter apenas 

organizatório do processo com a declaração de que ocorreu a 

suspensão.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, o processo será 

arquivado e iniciará, automaticamente, o prazo de prescrição 

intercorrente, o qual será contado de acordo com a natureza do crédito.

Para a interrupção do respectivo prazo prescricional, é necessário 
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requerimento pela Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou 

efetiva citação, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo 

requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros 

bens.

Assim, transcorrido o prazo prescricional sem a efetiva constrição ou 

efetiva citação, o juízo ouvirá a Fazenda e decretará a prescrição 

intercorrente.

No caso vertente, sendo infrutífera a tentativa de constrição dos bens do 

executado, tornou-se impossível de se atingir a consecução do objeto 

principal da execução, qual seja, a excussão de bens do patrimônio do 

devedor para o pagamento do débito.

Diante disso, na forma do artigo 40 da LEF e entendimento fixado em 

recurso repetitivo pelo STJ acima explanado, suspende-se o curso da 

execução, remetendo-se o processo ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, proceder-se-á a contagem da 

prescrição quinquenal intercorrente.

Transcorrido tal prazo prescricional sem a efetiva constrição dos bens do 

devedor, vista dos autos à Fazenda Pública.

Após a manifestação da exequente, conclusos para deliberar acerca da 

prescrição intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45801 Nr: 3096-58.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Madeiras e Ferragens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO Nº 3096-58.2005.811.0004 (CÓD. 45801)

EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADOS: VALE DA SERRA MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução fiscal movida pelas partes acima 

anotadas.

 No caso em tela, deferido o pedido de constrição de veículos em nome 

dos executados via RENAJUD, esta restou frutífera, conforme fls. 

209/212.

Entretanto, compulsando os autos, nota-se que não houve a efetiva 

citação dos sócios Carlos Henrique Fernandes e Pedro Fernandes Elias, 

razão pela qual levanto a restrição de transferência inserida em veículos 

em seus nomes. Assim, reputo não haver bens passíveis de penhora.

 Dessa forma, em face de não ter sido localizado bens passíveis de 

penhora, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, independente de novo despacho, remetam-se os 

autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2º e 3º, da Lei de 

Execução Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição 

intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176712 Nr: 10755-40.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Pereira da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 SENTENÇA. ... Sob tal entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, o 

ente requerido trouxe aos autos informação de que por meio da Lei 

Estadual 7.554/2001 de 10 de Dezembro de 2001 foi criada a carreira dos 

profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social com a estruturação 

de seus respectivos cargos, bem como o regime de remuneração, carreira 

em que foi enquadrada a autora. Portanto, demonstrado pelo ente 

requerido que houve a reestruturação da carreira do autor posteriormente 

a conversão que originou o decréscimo salarial, é de se reconhecer que 

houve a regularização da diferença da perda salarial, uma vez que, 

conforme discorrido nos acórdãos acima citados, a estruturação da 

carreira, que abrangeu o sistema remuneratório da autora, foi baseada já 

em Real. Dessa forma, já tendo sido regularizado, com a estruturação da 

carreira, a diferença salarial ocorrida em razão da conversão monetária, 

conforme determinado na sentença transitada em julgado, sem embargos 

de posicionamento contrário, a liquidação de valor zero é medida que se 

impõe. Justifica-se a possibilidade da liquidação zero em virtude de ser a 

sentença da ação de conhecimento declaratória, declarando a obrigação 

de pagar, mas relegando a apuração do quantum para a liquidação. Nesse 

sentido é o entendimento do eminente Professor Nelson Nery Junior:... De 

mais a mais, a parte autora, não trouxe aos autos elementos capazes de 

desconstituir os argumentos do ente requerido, ou seja, apesar de extrair 

dos autos que o autor atua no serviço público desde 1974, estabilizado 

constitucionalmente, não há qualquer outro elemento que desconstitua o 

fato de estar em uma carreira criada após a conversão da Unidade Real 

de Valor em Real, não há qualquer informação acerca de seu cargo antes 

da entrada em vigor da Lei Estadual 7.554/2001. ...Por conseguinte, fortes 

nos argumentos expostos e nos documentos constantes dos autos, julgo 

extinta a liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda 

salarial buscada na presente. Sem custas para as partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180722 Nr: 2641-78.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Olga Haider Oliveira, Celio Moraes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA. ... Nesse sentido é o entendimento do Tribunais pátrios: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. 

PERICIA JUDICIAL. EXAME. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. OFENSA À COISA 

JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora 

não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é 

cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 2. 

No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base 

nas provas dos autos e nas Leis Estaduais 43/2000, 84/2005 e 

15.436/2005, que estabeleceram novo padrão de vencimentos, e, assim, o 

exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra nos 

óbices das Súmulas 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário”) e 7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não 

enseja recurso especial”). 3. No que se refere ao artigo 467 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que não houve discussão a respeito da 

mencionada reestruturação de carreira durante a fase cognitiva do 

processo e, ademais, “por força do art. 741, parágrafo único do CPC, 

pode a Fazenda Pública suscitar em sede de embargos à execução a 

questão da limitação temporal do direito às diferenças decorrentes de 

Unidade Real de Valor – URV, tendo em visa que não incluída nos limites 

da coisa julgada objeto do título exequendo” (REsp 1.291.861/SC, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/05/2012).4. 

Agravo Regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg no REsp 

1321157 MG 2012/0086891-2, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe 20/05/2013). Por conseguinte, fortes nos argumentos 

expostos e nos documentos constantes dos autos, julgo extinta a 

liquidação de sentença por já ter sido regularizado a perda salarial 

buscada na presente. Sem custas para as partes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265593 Nr: 16552-55.2017.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Cristina Sousa Abreu Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Previ - Previdência dos Servidores 

Públicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:20....111-B, LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - 

OAB:OAB/MT15784, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350/MT

 Vistos....Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, 

da Lei n. 12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e 

figurando no polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 

5°, inciso II, da referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para 

processar e julgar o feito.Salienta-se, por oportuno, que, não obstante, 

aparentemente a lide posta ensejar produção de prova técnica, o Artigo 4º 

da Resolução 004/2014-TP ainda assim é fixada a competência do Juizado 

Especial da Fazena Pública.Art. 4o. Havendo necessidade de exame 

técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009.Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiênciaPortanto, remetam-se os autos ao 

juízo competente, com nossas homenagens. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 312625 Nr: 9363-55.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR BATISTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WHINTER BORGES DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:29883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito c/c 

Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Liminar, proposta por Lindomar 

Batista dos Reis, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

 No caso dos autos, a parte autora mesmo que devidamente intimada a dar 

prosseguimento no feito, conforme fls. 43 deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação nos autos, conforme certidão de fl. 44, estando à ação 

abandonada.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Está demonstrada a desídia da parte, já que, deixou de prover o devido 

andamento aos autos, mesmo que regularmente intimado por meio 

eletrônico, restando claro o desinteresse em seu prosseguimento, estando 

o pedido abandonado.

Preceitua o artigo 485, em seu inciso III, do Código de Processo Civil que 

extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando:

“III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Considerando o descaso da parte exequente com o seguimento do feito e 

do preceito constitucional da razoável duração do processo, é nítido o 

abandono e a necessidade da extinção do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 299065 Nr: 1781-04.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Socia- 

Barra-Previ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, MAYKON PEREIRAARAÚJO - OAB:20068/O

 O autor atribui à causa o valor de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e 

setenta e seis reais).O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, advertindo que, no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir de 

dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame. Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, 

da Lei n. 12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e 

figurando no polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 

5°, inciso II, da referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do 

Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para 

processar e julgar o feito.Salienta-se, por oportuno, que, não obstante, 

aparentemente a lide posta ensejar produção de prova técnica, o Artigo 4º 

da Resolução 004/2014-TP ainda assim é fixada a competência do Juizado 

Especial da Fazena Pública.Art. 4o. Havendo necessidade de exame 

técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009.Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiênciaPortanto, remetam-se os autos ao 

juízo competente, com nossas homenagens. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 306041 Nr: 5601-31.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 5601-31.2019.811.0004 – Código: 306041

Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 

919, § 1º, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano 

irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente 

para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que 

indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 326079 Nr: 778-77.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordany Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Peralta Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar vindicada, de modo que 

suspendo tão somente a proibição de o impetrante usufruir férias e de 

submeter-se a novas perícias médicas.Notifique-se a autoridade coatora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (Lei 12.016/09, 

art. 7º inciso I).Após, com ou sem as informações, vista ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

12.016/09).Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 311670 Nr: 8858-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samantha Ribeiro Esteves Neves, Fernando 

Nogueira Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos nº 311670

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra 

Samantha Ribeiro Esteves Neves, nascida em 28.5.2001, filha de Ronaldo 

Jhone Esteves Neves e Maurelena dos Santos Ribeiro, contra Fernando 

Nogueira Sanches, nascido em 24.8.1993, filho de Marcio Geovany 

Sanches e Fabiana Nogueira da Silva, bem como em face de Maurício 

Otaviano da Silva, nascido em 5.3.1977, filho de Vorico Otaviano da Silva 

e Lucilha Cardoso da Silva, imputando-lhes fatos que se amoldam ao tipo 

penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

 Na sentença de fls. 219/226 houve absolvição do réu Maurício Otaviano 

da Silva. Ademais, Fernando Nogueira Sanches foi condenado pelo crime 

previsto no artigo 33, caput, Lei 11343/06, aplicando-lhe a pena de 5 

(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime 

fechado, bem como a 500 (quinhentos) dias-multas, no importe de 1/30 do 

salário mínimo o dia-multa (art. 43, Lei 11.343/06), negando-lhe o direito de 

recorrer a liberdade. Samantha Ribeiro Esteves Neves foi condenada na 

sanção do art. 33, caput, §4º, Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1 

(um) ano e 8(oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime 

inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem 

definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como a 168 (cento e 

sessenta e oito) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade

Os condenados Fernando Nogueira Sanches e Samantha Ribeiro Esteves 

Neves foram intimados da sentença no dia 05.12.2019. A publicação via 

DJe ocorreu em 17.12.2019.

 Nas fls 232/247 presente razões do recurso de apelação, interposto pela 

defesa técnica constituída, em favor de ambos os condenados. 

Contrarrazões ministeriais presente nas fls. 248/263.

 Recebo o recurso defensivo de fls. 232/247.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (TJMT).

22 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 294205 Nr: 15405-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauir Freitas de Oliveira, Camilo Alves Serafim, 

Pablo Lopes de Jesus, JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabela Alves Rodrigues - 

OAB:25227/0 OAB/MT, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO 

- OAB:5486, Lucas Fernandes - OAB:OAB/MT 22.838, Paulo 
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 Ofício 18/2020- Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120204866426 – DEPARTAMENTO DA 

SECRETARIA CRIMINAL UNIFICADA

Processo Original: 15405-57.2018.811.0004 (Primeira Vara Criminal)

Habeas Corpus nº. 1000227-92.2020.8.11.0000 - Barra do Garças/MT – 

CNJ

 Paciente: José Antônio de Sousa Neto

Impetrante: Lucas Fernandes

Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

 Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público contra José 

Antônio de Sousa Neto, Camilo Alves Serafim, Lauir Freitas de Oliveira e 

Pablo Lopes de Jesus, imputando-lhes a prática do crime tipificado no art. 

121, § 2º, incisos I e IV, do CP, praticado em 25.08.2018, em Pontal do 

Araguaia-MT, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.

Após representação da autoridade policial e do respectivo parecer 

ministerial, foi decretada a prisão preventiva em desfavor dos acusados 

nos autos de cód. 310290, sob o fundamento de existência de indícios 

suficientes de autoria delitiva consubstanciado especialmente em prova 

técnica obtida a partir de dados obtidos de ERB’s (estações de rádio 

base), as quais demonstraram a existência de comunicação entre os 

envolvidos, bem como forneceu azimutes (latitude e longitude) dos 

aparelhos celulares de alguns dos investigados compatíveis com a rota 

percorrida pela vítima no dia e hora do crime, conforme restou exposto à 

saciedade na decisão de decretação da prisão, conforme transcrição 

abaixo:

 “[...] 1.Relatório

Trata-se de representação ajuizada pelo Delegado de Polícia Judiciária 

Civil Dr. Adriano Marcos Alencar, objetivando a decretação de prisão 

temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, em desfavor dos representados 

José Antônio de Sousa Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus 

e Lauir de Freitas Oliveira, bem como a expedição de mandado de busca e 

apreensão domiciliar em desfavor dos investigados Lauir de Freitas 

Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, todos eles alvos de investigação 

criminal nos autos do inquérito policial nº. 217/2018/1ª DP-BG, que apura o 

crime de homicídio qualificado, praticado em 25.08.2018, na cidade de 

Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima Jhonne de Oliveira Pereira.

Quanto ao fato em testilha houve deferimento judicial para a realização de 

interceptação das comunicações telefônicas nos autos de cód. 292772/ 1ª 

Vara Criminal.

O relatório técnico final da referida interceptação telefônica foi realizado 

em 15/05/2019, o qual se encontra anexado à representação policial.

Sustenta a autoridade policial que a partir dos dados obtidos com o 

relatório de interceptação obteve-se elementos indicando que além do 

envolvimento dos investigados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de 

Sousa Neto (alvos da interceptação), houve participação dos terceiros 

Camilo Alves Serafim e Pablo Lopes de Jesus, os quais ainda não foram 

inquiridos inquisitorialmente.

Defende que a prisão de todos os envolvidos é necessária para elucidar 

de modo mais preciso a autoria, participação e demais circunstâncias do 

crime, sendo, sob a ótica da autoridade policial medida imprescindível para 

a conclusão das investigações.

Igualmente, sustenta, ser necessária a realização de busca e apreensão 

nos endereços dos imputados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de 

Sousa Neto, objetivando a apreensão da arma utilizada no crime, eis que 

em sede dos Relatório do Núcleo de Inteligência e Relatório Policial (do 

acompanhamento em tempo real), foi identificado nas interceptações 

transações envolvendo armas de fogo, especialmente em relação ao 

investigado José Antônio de Sousa Neto.

O Ministério Público se manifestou pelo acolhimento das pretensões 

ajuizadas pela autoridade policial.

Em 09.07.2019, a autoridade policial apresentou pleito de complementação 

da representação, informando os endereços dos alvos Camilo Alves 

Serafim e Pablo Lopes de Jesus, e postulando a expedição de mandados 

de busca e apreensão também em seus domicílios.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 2. Fundamentação
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Das prisões temporárias

Pretende a autoridade policial e o Ministério Público a decretação da prisão 

temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, contra José Antônio de Sousa 

Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus e Lauir de Freitas 

Oliveira, alvos de investigação criminal nos autos do inquérito policial nº. 

217/2018/1ª DP-BG, que apura o crime de homicídio qualificado, praticado 

em 25.10.2018, na cidade de Pontal do Araguaia-MT, contra a vítima 

Jhonne de Oliveira Pereira.

Quanto à mater ia l idade del i t iva o laudo per ic ia l  nº. 

300.2.06.2018.014340-01 (anexado à representação) destaca que houve 

disparos de pelo menos 01 (uma) arma de fogo que ocasionaram 06 (seis) 

lesões de entrada, e 05 (cinco) de saída na vítima, conforme a seguinte 

descrição das lesões e da respectivas dinâmica fática exposta na referida 

peça pericial:

“[...] 4.1.2- Exame Perinecroscópico

O perito foi até o IML (Instituto Médico Legal) e junto com o médico legista 

plantonista constatou:

• 06 (seis) Lesões Pérfuro-Contusas de Entrada nas regiões:

E1: em dorso da mão esquerda

E2: em abdômen na região epigástrica

E3: em região occipital direita

E4: em região dorsal esquerda

E5: em região retroauricular direita

E6: em região dorsal esquerda, próximo à axila.

• 05 (cinco) Lesões Pérfuro-Contusas de Saída nas regiões:

S1: em palma mão esquerda

S2: em região frontal esquerda

S3: em região peitoral esquerda

S4: em região temporal esquerda

S5: em região peitoral direita, área inframamilar.”

 “[...] 6- DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

A ausência de arma de fogo no local, a multiplicidade de perfurações de 

entrada já são suficientes para descartar a possibilidade de evento 

acidental ou suicida, e asseverar que se trata de homicídio.

Ante a ausência de sinais típicos de luta corporal no cadáver, é possível 

sugerir que, quando do evento em apuração, a vítima não entrou em luta 

corporal com qualquer pessoa.

 Considerando as características dos projetis encontrados no local e as 

lesões perfuro-contusas no cadáver, é possível inferir que houve 

disparos efetuados por pelo menos 01 (uma) arma de fogo que 

ocasionaram 06 lesões de entrada na vítima (no mínimo 05 disparos, já que 

a lesões da mão e do abdômen podem ter sido produzidas por um mesmo 

tiro), Os projetis se mostraram compatíveis com cartuchos de munição 

utilizados para revólver calibre .38 SPL (uso permitido).

Considerando que havia manchas de sangue sobre a superfície da 

bicicleta; que o início da trilha de sangue se deu na rua; e que havia lesões 

da entrada na vítima no abdômen e na mão, infere o perito que o(s) 

primeiro(s) disparo(s) se deram com a vítima na rua e defronte para o 

atirador, sendo que a vitima podia estar andando na bicicleta (montado) ou 

com a bicicleta do lado (segurando/empurrando).

Considerando que havia manchas por gotejamento em forma de trilha 

partindo da rua, e se finalizando junto a posição final do cadáver, o perito 

infere que após a vítima ser atingida pelo(s) primeiro(s) disparo(s) ainda 

na rua, se movimentou em direção a residência, atravessando o quintal, na 

tentativa de fuga, vindo a cair próximo a entrada da residência, onde 

permaneceu.

Considerando as manchas de projeção encontradas no piso a partir da 

cabeça; as manchas por projeção nas costas da vítima; a localização dos 

projetis P1 (abaixo do corpo da vitima) e P2 (próximo à cabeça da vítima); 

as lesões encontradas no cadáver; e as perfurações consecutivas na 

camiseta (camiseta parcialmente levantada e amarrotada) em região 

próxima à axila, infere o Perito que pelo menos dois (02) disparos se 

deram com a vítima já caída sobre o piso e que estes disparos se deram 

na cabeça e na região dorsal próxima à axila.

Ante o estudo dos vestígios materiais constatados, assim o Perito Criminal 

signatário interpreta a dinâmica provável e parcial do evento:

Sugere o Perito que o atirador, portando urna arma de fogo (revólver .38). 

inicialmente na rua e defronte para a vítima, efetuou pelo menos um 

disparo atingindo-a (possivelmente na região do abdômen e da mão), em 

seguida a vítima empreendeu, fuga em direção a casa ficando de costas 

para o atirador, sendo que este passou a persegui-la. Na entrada da 

residência a vítima foi atingida por pelo menos mais um disparo 

(possivelmente um dos que atingiram a cabeça), caindo em seguida, lá 

caída no chão, o atirador efetuou pelo menos mais dois disparos (nas 

costas perto da axila, e um na cabeça). Os demais disparos o Perito não 

pôde identificar o momento em que ocorreram. Em virtude da gravidade 

dos ferimentos provocados pelos tiros, veio a óbito no local.

 Informa ainda o Perito que a posição inicial relativa vítima-atirador é de 

difícil estimativa exata, pois ela é frequentemente dinâmica. A vítima pode 

se movimentar entre um disparo e outro (o que é de se esperar); e o 

atirador, enquanto efetua os disparos, pode estar parado, se aproximando 

ou já se afastando, inclusive alterando discretamente sua posição angular 

em relação ao alvo.

Como não foi verificado efeitos secundários dos disparos nas lesões da 

vitima (Zonas de esfumaçamento, tatuagem ou chama) ou perito infere que 

os disparos se deram à distância (acima de 70cm).

7- CONCLUSÃO

 Em face do exposto, conclui o Perito Criminal signatário que a morte da 

pessoa indicada como sendo Jhonne de Oliveira Pereira reúne elementos 

materiais compatíveis com a ocorrência de homicídio perpetrado com o 

emprego de pelo menos 01 (uma) arma de fogo, de calibre compatível com 

.38 SPL (revolver, uso permitido), nas circunstâncias expostas no corpo 

do presente Laudo Pericial.”

Quanto aos indícios de autoria, inicialmente foram eleitos como principais 

suspeitos da prática do crime os investigados Lauir de Freitas Oliveira e 

José Antônio de Sousa Neto, eis que assim que a autoridade policial tomou 

conhecimento do fato determinou que a equipe de investigadores 

diligenciasse até o local em busca de filmagens e eventuais testemunhas 

que porventura poderiam ter presenciado maiores detalhes sobre o 

ocorrido, tendo sido coletado os seguintes indícios iniciais:

1) a vítima foi abordada por duas pessoas que transitavam em uma 

motocicleta similar à Honda Biz, de cor vermelha por volta das 20h30min 

quando retornava de um Bar para a sua residência;

 2) durante a abordagem o garupa iniciou os disparos de arma de fogo 

contra a vítima, a seguindo a pé até o interior de sua residência ceifando 

sua vida com mais disparos de arma de fogo já no interior da casa;

3) JHONE passou todo o dia no local conhecido como “Bar do Bigode” 

(também em Pontal do Araguaia/MT) assando carne e conversando com 

amigos, sendo levantado, também, que JHONNE não estava ingerindo 

bebidas alcoólicas e não houve nenhuma ocorrência atípica naquele local 

até o seu retorno para casa no início da noite;

4) por meio da captação de imagens de uma câmera de segurança 

localizada na mesma rua do homicídio, foi registrada a passagem de uma 

motocicleta em alta velocidade e com duas pessoas. Das imagens 

denota-se uma motocicleta, similar à Honda Biz;

5) após levantamentos, constatou-se que, de fato, em 11.11.2006, por 

volta das 17h, a vítima Jhonne de Oliveira Pereira havia esfaqueado o 

investigado Lauir Freitas de Oliveira, no estabelecimento denominado 

Bacanas Bar, em Pontal do Araguaia, sendo que tal fato deu origem à 

deflagração da ação penal de cód. 65296/ 1ª V. Criminal, na qual Jhonne 

de Oliveira Pereira foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão em regime aberto, por tentativa de homicídio contra 

Lauir;

6) restou apurado que Lauir Freitas de Oliveira teria ficado insatisfeito com 

a reprimenda aplicada à Jhonne de Oliveira Pereira e havia lhe prometido 

vingança;

7) levantou-se ainda, inicialmente, informações no sentido de que Lauir 

Freitas de Oliveira estaria na garupa da motocicleta Honda Biz, de cor 

vermelha, que seria da esposa de seu amigo José Antônio de Sousa Neto, 

enquanto realizava os disparos, bem como que, em um bar, Lauir teria se 

vangloriado em público do ocorrido, alegando, inclusive, que ele teria 

entregado a arma para seu irmão que mora em uma fazenda, para que ele 

sumisse com a arma;

8) ao investigar Lauir Freitas de Oliveira, apurou-se que, de fato, ele 

possui em seu círculo de amigos a pessoa de nome José Antônio de 

Sousa Neto, o qual, ao ser realizada checagem à distância em seu 

endereço, constatou-se haver em sua residência uma motocicleta Honda 

Biz, de cor vermelha, semelhante à utilizada na prática do crime, conforme 

foto que compõe o relatório policial;

9) apurou-se por fim que, de fato, Lauir Freitas de Oliveira é proprietário 

de uma camionete Chevrolet Silverado, de placas GRP-8924, que teria sido 

utilizada para tentar contra a vida da vítima Jhonne de Oliveira Pereira, em 

data anterior.

Ao ser inquirida inquisitorialmente, a irmã da vítima, Sra. Suzilene de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 65 de 792



Oliveira Pereira, confirmou que duas semanas antes do homicídio o 

investigado Lauir Freitas de Oliveira havia tentado atropelar a vítima com 

uma camionete motivado por vingança:

“[...] Que esclarece que seu irmão JHONNE lhe contou, cerca de poucos 

dias antes de ele ser assassinado, acreditando que cerca de duas 

semanas, que LAUIR havia tentado atropelar JHONNE, jogando o veículo 

caminhonete em cima de JHONNE, mas que na época nem deu muita 

importância ao relato de JHONNE, e acredita que o motivo seja que 

JHONNE havia esfaqueado LAUIR, fato ocorrido a mais de dez anos, mas 

acredita que LAUIR nunca tenha esquecido esse fato [...].”

Nos autos de cód. 292772/ 1ª Vara Criminal, foi deferida a interceptação 

das comunicações telefônicas, requisição de informações acerca das 

Estações de Rádio Base (ERB’s), extrato reverso e bilhetagem dos 

numerais correspondentes aos investigados Lauir de Freitas Oliveira e 

José Antônio de Sousa Neto.

Em sede do Relatório Policial de Análise e Investigação realizado após o 

relatório técnico de interceptação telefônica, obteve-se novas 

informações acerca do possível envolvimento, também dos investigados 

Pablo Lopes de Jesus e Camilo Alves Serafim, no crime sob investigação.

Ao ser inquirido inquisitorialmente, o representado Lauir Freitas afirmou 

conhecer os investigados Pablo Lopes de Jesus, José Antônio de Sousa 

Neto e Camilo Alves Serafim, tendo inclusive relatado que chegaram a 

trabalhar todos juntos em uma obra na casa de José Antônio de Sousa.

Ao ser indagado se no dia do crime (25/08/2018) teria mantido contato 

com Pablo Lopes de Jesus, o qual ele (Lauir) intitulou de seu “secretário”, 

informou que somente havia falado com o mesmo pela manhã, como se vê 

do trecho do interrogatório inquisitorial:

“[...] Que inquirido se conhece a pessoa de Pablo Lopes de Jesus, 

respondeu que sim, esse é “meu secretário”, e inquirido se manteve 

contato com Pablo no fim de semana em que Jhonne foi assassinado, 

respondeu que no sábado trabalharam juntos até as 11 horas, e Pablo das 

11 horas até as 13 horas ficou com sua camionete em Pontal do Araguaia 

arrumando o som, e já no domingo já entraram em contato por volta das 13 

horas [...].”

Contudo, conforme informações contidas no relatório técnico juntado 

existem registros de ligação entre Lauir de Freitas Oliveira e Pablo Lopes 

de Jesus por duas vezes (às 18h e às 19h18min) poucas horas antes da 

morte da vítima, sendo que no momento das ligações o primeiro interlocutor 

(Lauir) estava em Barra do Garças e o segundo interlocutor (Pablo), 

estava na cidade de Pontal do Araguaia (local da morte da vítima):

“1ª- Às 17:00:07/MT (18:00:07/local) o terminal alvo (66) 

992147-9720 /LAUIR l i ga  pa ra  o  te rm ina l  i n te r l ocu to r 

(66)99224-1495/PABLO, o terminal alvo registra ERB no Bairro Jardim 

Nova Barra em Barra do Garças, enquanto o terminal 

(66)99224-1495/PABLO registra coordenadas Latitude – 15.8939, 

Longitude -52.2606 e Azimute 120- Rua Amaro Leite, Centro de Barra do 

Garças, que tem como área de abrangência o endereço de cadastro do 

terminal interlocutor (Av. Universitária, 51, Centro, Pontal do Araguaia-MT; 

CEP: 78.698-000);

2ª- Às 18:18:01h/MT(19:18:01h/local) o terminal alvo (66) 

992147-9720 /LAUIR l i ga  pa ra  o  te rm ina l  i n te r l ocu to r 

(66)99224-1495/PABLO, o terminal alvo registra ERB no Bairro Jardim 

Nova Barra em Barra do Garças, enquanto o terminal 

(66)99224-1495/PABLO registra coordenadas Latitude -15.9094, 

Longitude -52.2594 e Azimute 40- Pontal do Araguaia/MT.”

O investigado José Antônio de Sousa Neto ao ser inquirido 

inquisitorialmente confirmou que o investigado Lauir de Freitas Oliveira, de 

fato, possui uma camionete Silverado de cor roxa, a qual ele, inclusive, já 

tomou emprestado. Confirmou, outrossim, que sua esposa possui uma 

motocicleta Honda Biz de cor vermelha, e ele uma motocicleta POP/Honda, 

também de cor vermelha.

Disse ainda que na época dos fatos não havia emprestado a sua 

motocicleta ou a de sua esposa para ninguém, pois no dia do fato estavam 

para “os sem terra”.

Relatou que Lauir já prestou serviços para o declarante consistente na 

construção de uma cozinha, serviço pelo qual para Lauir não pagou nada. 

Ou seja, houve a prestação de serviços gratuitos por Lauir a José 

Antônio. Também evidenciou manter vínculo de amizades com Lauir, Pablo 

e Camilo:

“[...] Que inquirido se já pegou veículo emprestado de Lauir, respondeu 

que sim, que já pegou o veículo tipo Camionete Silverado de cor roxa; Que 

inquirido se possui motocicleta e se na época dos fatos já tinha uma 

motocicleta, respondeu que sua esposa tem uma motocicleta Biz de cor 

vermelha e o declarante tem uma POP de cor vermelha; Que inquirido se 

na época dos fatos emprestou a sua motocicleta ou a de sua esposa para 

alguém, respondeu que não, pois era fim de semana e estavam lá para os 

sem terra; Que, inquirido se já prestou algum serviço para a pessoa de 

Lauir, respondeu que sim, já fez serviço de instalação elétrica na 

camionete de Lauir, Lauir também já prestou serviços para o declarante, 

pois ele é pedreiro, tendo feito uma cozinha na casa do declarante e vai 

começar um barracão [...]; Que pagou pelo serviço de ajudante de 

pedreiro de Lauir o valor de R$ 60,00 reais por dia e só trabalhavam aos 

sábados e domingos, e para Lauir não pagou nada; Que inquirido se tem 

vínculo de amizade entre o depoente, Lauir, Pablo e Camilo, respondeu que 

sim, embora o vínculo maior seja com Lauir e com Camilo [...].”

Quando indagado se no dia do crime ele estaria na cidade, por duas 

vezes, em sua oitiva inquisitorial o investigado José Antônio de Sousa 

Neto informou que no dia do crime não estava na cidade, pois naquele final 

de semana estava para “os sem terra”:

“[...] Que inquirido se na época dos fatos emprestou a sua motocicleta ou 

a de sua esposa para alguém, respondeu que não, pois era fim de semana 

e estavam lá para os sem terra; [...] Que, inquirido se teve com a pessoa 

de Pablo quando da data da morte de Jhonne, respondeu que não, que 

nem conhecia a vítima, mas estava no sem terra naquela data e não 

estava com Pablo [...].”

 Não obstante tenha negado estar na cidade no dia do crime, tal alegação 

reputa-se inverossímil quando confrontada com as informações advindas 

das Estações de Rádio Base (ERB’s) e bilhetagem, as quais apontam que 

no dia do crime o investigado José Antônio de Sousa Neto tanto se 

comunicou por pelo menos quatro vezes com o investigado Camilo Alves 

Serafim, cuja latitute, longitude e azimute fornecidos pelas ERB’s no dia e 

horário aproximado do crime indicavam estarem os referidos investigados 

na cidade de Pontal do Araguaia em área de abrangência que 

compreendia o “Bar do Bigode” (local onde a vítima passou o dia), bem 

como a rota que a vítima seguiu até a residência onde foi alvejada pelos 

disparos de arma de fogo. Vejam-se os dados constantes no relatório 

técnico:

Contatos telefônicos entre José Antônio de Sousa Neto e Camilo Alves 

Serafim:

 1ª- Às 19:01:53h/MT(20:01:53h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO 

liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, ambos registram 

coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal 

do Araguaia/MT;

2ª- Às 19:05:42h/MT(20:05:42h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO 

liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal 

(66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -15.9094, 

Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, chamada que 

não foi completada ou encerrada considerando os segundos de duração 

da chamada assim não consta o registro de ERB do terminal 

(66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO;

3ª- Às 19:06:09h/MT(20:06:09h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO 

liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal 

(66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -159094, 

Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, enquanto o 

terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO registra coordenadas Latitude 

-15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 150— Pontal do Araguaia/MT;

4ª- Às 19:23:01h/MT(20:23:01h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO 

liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, o terminal 

(66)99200-8864/CAMILO registra coordenadas Latitude -15.9094, 

Longitude -52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT, enquanto o 

terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO registra coordenadas Latitude 

-15.9094, Longitude -052.2594 e Azimute 150 - Pontal do Araguaia/MT;

5ª- Às 19:25:16h/MT(20:25:16h/local) o terminal (66)99200-8864/CAMILO 

liga para o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO, ambos registram 

coordenadas Latitude -15.9094, Longitude - 52.2594 e Azimute 150— 

Pontal do Araguaia/MT;

6ª- Às 19:31:46h/MT(20:31:46h/local) o terminal (66)99214-6485/JOSÉ 

ANTONIO liga para o terminal (66)99200-8864/CAMILO, o terminal 

(66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO agora registra coordenadas Latitude 

-15.9094, Longitude -52.2594 e Azimute 240 - Pontal do Araguaia/MT, 

chamada que não foi completada ou encerrada considerando os 

segundos de duração da chamada, assim não consta o registro de ERB do 

terminal (66)99200-8864/CAMILO.

O relatório técnico revela que os dados de Latitude -15.9094, Longitude 
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-52.2594 e Azimute 40, obtidas através dos dados das ERB’s (estação de 

rádio base) correspondente às comunicações telefônicas travadas entre 

os investigados Lauir de Freitas Oliveira e Pablo Lopes de Jesus às 

20h31min (hora aproximada do crime) revelou como local de abrangência 

o conhecido “Bar do Bigode”, localizado em Pontal de Araguaia, local onde 

a vítima teria passado o dia, saindo com destino à sua residência.

Da mesma forma, o relatório técnico menciona que a Latitude -15.9094, 

Longitude - 52.2594 e Azimute 150, correspondente às comunicações 

telefônicas travadas entre os investigados José Antônio e Camilo Alves 

Serafim, tem como área de abrangência logradouros em Pontal do 

Araguaia no trajeto entre “Bar do Bigode” e o local do crime.

Igualmente, as coordenadas Latitude -15.9094, Longitude -52.2594 e 

Azimute 240, também correspondentes às ERB’s de comunicação entre 

José Antônio e Camilo Alves Serafim, apontou como local de abrangência 

exatamente o local do crime perpetrado contra a vítima (Rua Alemanha, 

Bairro Maria Joaquina II, Pontal do Araguaia-MT).

Também infirma este possível álibi apresentado por José Antônio de Sousa 

Neto as declarações fornecidas pelo investigado Lauir de Freitas Oliveira, 

que afirmou que na data do crime passou na oficina por volta das 11h 

(onze horas) e viu José Antônio, bem como que o viu também no domingo, 

pois havia passado na porta de sua casa.

Assim, tanto os dados fornecidos pelas ERB’s, quanto o depoimento de 

Lauir de Freitas Oliveira revelaram ao contrário do afirmado por José 

Antônio de Sousa Neto, que ele estava na cidade no dia do crime, o que 

demonstra a inidoneidade do álibi apresentado pelo referido investigado.

O fato é que a ERB permite acessar a localização aproximada do aparelho 

telefônico e de seu usuário em dia e horários detalhados. Nesse sentido 

preleciona a doutrina:

“[...] é crescente a utilização da obtenção de dados quanto à localização 

da estação radiobase (ERB) onde estava operando determinado celular 

para que se possa estabelecer a localização aproximada do portador do 

aparelho (autor e/ou vítima). Com efeito, a tecnologia atual permite que as 

operadoras de telefonia móvel identifiquem, por meio da antena utilizada 

para captar o sinal do celular, a região em que se encontram o emissor e o 

receptor de chamadas, viabilizando, assim, importantes diligências, tais 

como: a realização de campanas por investigadores, acompanhamento de 

alvos durante ações controladas e até mesmo a contra-prova em relação 

a eventual álibi apresentado pelo acusado, já que tal informação pode ser 

utilizada como forte indício de que o acusado estava no local do crime 

quando de sua execução (LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal 

Comentada. 4ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 146).

“[...] Por meio da estação radiobase (ERB), é possível saber a localização 

aproximada de qualquer aparelho celular e, consequentemente, de seu 

usuário. Grosso modo, as ERB’s são as antenas ou estações fixas 

utilizadas pelos aparelhos móveis para se comunicar. Utilizando seus 

dados, é possível saber o local aproximado de onde foi feita a ligação. 

Ademais, muitos celulares possuem GPS, o que permite encontrá-los em 

determinado momento ou saber, posteriormente, por onde seus 

proprietários estiveram. (LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal 

Comentada. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 440).

Além disso, no bojo da interceptação telefônica previamente autorizada 

por este juízo foi possível obter informações acerca de interesse conjunto 

na aquisição de armas de fogo entre José Antônio e Camilo Alves Serafim, 

como se vê da transcrição abaixo:

“Chamada do Guardião:

28776455.WAV

Data da chamada: 18/01/2019

Hora da chamada: 14:48:00

Alvo: 6699214-6485 José Antônio de Sousa Neto

Interlocutor: (66)99200-8864

Transcrição:

CAMILO: paguei os R$ 1.500,00 coloquei os trem no bolso e o gordo 

chorou igual menino.

JOSÉ ANTÔNIO: risos.

CAMILO: pelo amor de deus, pelo amor de deus não faz isso comigo não, 

pelo amor de deus, aí eu fiquei com dó da desgraça devolvi agora ele vai 

fazer o 38 pra nós por R$ 2.800,00.

JOSÉ ANTÔNIO: risos, opa bom demais.

CAMILO: pelo choro dele entendeu, nóis vamos tomar o 22 dele, se você 

ver o 22 dele é topíssimos pai.

JOSÉ ANTÔNIO: arrumado bruto.

CAMILO: topíssimo, topíssimo, topíssimo, agulha embutida, cano reforçado.

JOSÉ ANTÔNIO: mentira moço.

CAMILO: se você ver a arraia dele parece que num deu nenhuma tiro a 

desgraça do revólver. [...].”

As ERB’s também revelaram contatos telefônicos também entre José 

Antônio de Sousa Neto e Pablo Lopes de Jesus, no dia, horário e local 

aproximado do crime:

1ª - Às 18:59:25h/MT(19:59:25h/local) o terminal  a lvo 

(66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO l iga para o  termina l 

(66)99224-1495/PABLO, ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, 

Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT;

2ª - Às 19:01:33h/MT(20:01:33h/local) o terminal  a lvo 

(66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO l iga  para  o  te rmina 

(66)99224-1495/PABLO ambos registram coordenadas Latitude -15.9094, 

Longitude - 52.2594 e Azimute 40 - Pontal do Araguaia/MT;

3ª - Às 20:07:57h/MT(21:07:57h/local) o terminal  a lvo 

(66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO l iga para o  termina l 

(66)99224-1495/PABLO, o terminal (66)99214-6485/JOSÉ ANTONIO 

registra coordenadas Latitude -15.89557, Longitude -52.30816 e Azimute 

O (Bairro Jardim Nova Barra, Barra do Garças), enquanto o terminal 

(66)99224-1495/PABLO registra coordenadas Latitude - 15.8939, 

Longitude -52.2606 e Azimute 120 - Rua Amaro Leite, Centro de Barra do 

Garças, que tem como área de abrangência o endereço de cadastro do 

terminal interlocutor (Av. Universitária 51, Centro, Pontal do Araguaia-MT, 

CEP: 78.698-000).

Como conclusão o relatório técnico apontou os seguintes dados:

1) No dia do crime (25/08/18) o terminal (66)99247-9720 de propriedade do 

alvo Lauir Freitas de Oliveira manteve contato, por duas vezes, em 

horários próximos ao tempo do crime, com o interlocutor (66)99224-1495, 

cadastrado em nome Pablo Lopes de Jesus, contrariando as declarações 

de Lauir de que teria falado com Pablo tão somente pela manhã;

2) Na mesma data o alvo José Antônio de Sousa Neto, em horários 

compatíveis com a ocorrência do homicídio e nas adjacências do “Bar do 

Bigode” e local do crime manteve contato com os interlocutores 

(66)99224-1495/ Pablo Lopes de Jesus e (66)99200-8864/ Camilo Alves 

Serafim;

3) O interlocutor (66)99224-1495, cadastrado em nome de Pablo Lopes de 

Jesus, no dia do crime, foi utilizado na cidade de Pontal do Araguaia nas 

proximidades do “Bar do Bigode” e do local do crime, aproximadamente no 

horário da morte da vítima, manteve contato com os alvos Lauir Freitas de 

Oliveira e José Antônio de Sousa Neto;

4) O interlocutor (66)99200-8864, cadastrado em nome de Camilo Alves 

Serafim, no dia do crime, foi utilizado na cidade de Pontal do Araguaia nas 

proximidades do “Bar do Bigode” e do local do crime, em horário 

compatível com a ocorrência do homicídio vítima, manteve contato com o 

alvo José Antônio de Sousa Neto;

5) A vítima JHONNE utilizava tornozeleira eletrônica ao tempo de sua 

morte, de modo que, foi possível traçar seu percurso percorrido no dia do 

crime, sendo que as coordenadas geográficas fornecidas pelas ERB’s 

demonstrou que os investigados José e Camilo, no dia e hora do crime, se 

encontravam exatamente na área de abrangência do Bar do Bigode, bem 

como no trajeto percorrido pela vítima e posteriormente, ambos, no exato 

local de sua morte, o que demonstra que eles possivelmente o vigiaram, 

perseguiram e posteriormente o executaram;

6) As duas chamadas entre o terminal alvo (66)99214-6485/ JOSÉ 

ANTÔNIO e interlocutor (66)99200-8864/CAMILO, às 20h32min e às 

20h34min, registraram coordenadas idênticas de Latitude -15.9094, 

Longitude -52.2594 e Azimute 240- Pontal do Araguaia/MT; OBS DO 

RELATÓRIO: Tem-se aqui um último registro de ligação entre JOSÉ 

ANTÔNIO e CAMILO às 20h34min, ou seja, 03 (três) minutos 

aproximadamente da morte de JHONNE, além do mais, o registro de suas 

ligações apontam para o local do crime.

 Assim, a partir da conclusão do relatório de investigação, cotejado com 

os dados técnicos obtidos, é possível inferir que Pablo Lopes de Jesus, 

que se encontrava em Pontal do Araguaia, teria, em tese, intermediado 

informações para o investigado Lauir Freitas de Oliveira (possível autor 

intelectual) o qual, segundo as ERB’s se encontrava a todo tempo em 

Barra do Garças (mantendo álibi), o qual também, no dia do crime, manteve 

contato telefônico com José Antônio de Sousa Neto, que por sua vez, 

manteve contato por contato com Camilo Alves Serafim, possíveis 

executores do crime, eis que os dados das ERB’s apontaram que ambos 

estava na rota eleita pela vítima, bem como juntos no local do crime no 

horário aproximado da morte.
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 Agrega-se a isto, a relação de amizade entre todos os investigados, bem 

como as contradições evidenciadas entre os depoimentos dos 

investigados Lauir Freitas de Oliveira e José Antônio de Sousa Neto, 

quanto ao local em que se encontrava no dia do crime e quanto à 

manutenção de contato com outros investigados no dia do crime.

As provas obtidas a partir das ERB’s, bem como do monitoramento da 

tornozeleira da vítima, da prova testemunhal obtida, bem como dos 

relatórios de investigação é possível inferir que houve monitoramento, 

perseguição e posterior execução da vítima pelos investigados José 

Antônio de Sousa Neto e Camilo Alves Serafim, os quais simultaneamente 

mantinham contato telefônico com os investigados Lauir Freitas de Oliveira 

(possível autor intelectual) e Pablo Lopes de Jesus (possível 

intermediador).

Não obstante a autoridade policial tenha requerido a temporária com 

alegando ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, 

não o fez de forma empírica, eis que o fato de dois dos suspeitos não ter 

sido interrogado, e de todos eles serem aparentemente “amigos”, por si 

só, não demonstra a imprescindibilidade da prisão para as investigações, 

de modo que, reputo como puramente abstratos os argumentos para fins 

de decretação da prisão temporária.

Ao comentar o inciso I, do art. 1º, da Lei nº. 7.960/89, assim preleciona 

Renato Brasileiro de Lima:

 “Deve a autoridade requerente demonstrar ao juiz o que faz ser 

considerado “imprescindível” o encarceramento do suspeito para elucidar 

o fato delituoso, como, por exemplo, a ocultação de provas, o aliciamento 

ou ameaça às testemunhas, a impossibilidade de se proceder ao 

reconhecimento do acusado por se encontrar em local incerto, etc.” (LIMA, 

Renato Brasileiro. Legislação Criminal Comentada. 7ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2019, p. 956).

Quanto à necessidade de demonstração concreta da imprescindibilidade 

também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

 “[...] 3. A imprescindibilidade às investigações, requisito inerente à 

decretação da prisão temporária, visualizada através da demonstração 

concreta de risco à apuração em desenvolvimento [...].”(HC 479.227/MG, 

Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 

18/03/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul:

“[...] O decreto prisional não indica, objetivamente, os motivos da alegada 

imprescindibilidade da prisão do paciente para as investigações (art. 1º, I, 

da Lei nº 7.960/89). A prisão temporária possui finalidade específica, 

quando a constrição da liberdade dos investigados mostra-se necessária 

para as atividades investigativas, devidamente lastreada em elementos 

concretos extraídos dos autos. Não preenchido os requisitos do artigo 1º, 

I e II, da Lei nº 7.960/89, a decisão carece de motivação idônea a 

sustentar a custódia determinada. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM 

CONCEDIDA.” (Habeas Corpus, Nº 70081814196, Primeira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, 

Julgado em: 26-06-2019).

Assim, afasto o pleito de decretação da prisão temporária por ausência de 

demonstração concreta, com base em elementos constantes nos autos, 

da imprescindibilidade da temporária para as investigações, nos termos do 

inciso I, do art. 1º, da Lei nº 7.960/89.

Embora ausente o apontamento concreto acerca da “imprescindibilidade” 

da prisão temporária para as investigações, o que afasta a possibilidade 

de decretação da referida cautelar prisional, os elementos informativos 

trazidos à analise permitem a decretação de outra medida cautelar, como 

por exemplo a prisão preventiva, não obstante a temporária tenha sido a 

providência solicitada.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. In casu, constata-se que houve representação da autoridade 

policial para decretação da prisão temporária, com manifestação favorável 

do Ministério Público, tendo o Juízo processante decretado a prisão 

preventiva, por entender a medida necessária, a bem da ordem pública, 

vulnerada diante das circunstâncias e da gravidade concreta do delito, 

não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. [...]” (HC 

491.707/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

19/03/2019, DJe 02/04/2019).”

“[...] 1. Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, mesmo que a 

representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela 

decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz 

ofertar o melhor direito aplicável à espécie. [...]” (HC 362.962/RN, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, 

DJe 12/09/2016).

[...] 2. Requerida a prisão temporária pela autoridade policial ou pelo 

Ministério Público, o Magistrado poderá decretar a prisão preventiva, em 

decisão fundamentada, na qual aponte a presença dos requisitos do art. 

312 do CPP. [...].” (HC 319.471/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

 Analisando os elementos informativos constantes nos autos verifico estar 

devidamente demonstrada a materialidade delitiva, conforme transcrito 

acima, bem como presentes indícios de autoria e/ou participação no crime 

de homicídio (fumus comissi delicti).

Quanto aos pressupostos da preventiva (periculum libertatis), pelos 

elementos informativos apresentados, em especial os interrogatórios 

inquisitoriais dos investigados Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de 

Sousa Neto, o depoimento da testemunha Suzilene de Oliveira Pereira, bem 

como os dados obtidos a partir de interceptação telefônica, dados de 

ERB’s (estações de rádio base), extratos reversos e bilhetagem, além dos 

relatórios técnico e de de investigação, é possível inferir a gravidade 

empírica do crime e das condutas, em especial pelo modo de execução 

assim caracterizado: 1) seis disparos de arma de fogo, dos quais pelo 

menos dois atingiram a vítima na região da cabeça e das axilas quando já 

teria caído ao solo após ter sido atingida por outros disparos, o que 

demonstra extrema frieza; 2) premeditação do crime; 3) vigilância e 

cenário de perseguição da vítima; 4) divisão de tarefas, e 5) concurso de 

pelo menos 4 (quatro) agentes delitivos.

Além destas circunstâncias comuns a todos os envolvidos, soma-se o 

fato de que mesmo após o crime os investigados José Antônio de Sousa 

Neto e Camilo Alves Serafim (prováveis executores) continuaram a 

praticar delitos, consistentes no comércio e/ou aquisição de armas de 

fogo, conduta que, a depender do caso, pode se amoldar aos tipos penais 

do art. 14, 16 ou 17, todos da Lei nº. 10.826/03, o que demonstra, também, 

a contumácia criminosa.

 Estes fatores concretos justificam o decreto da prisão preventiva de 

todos os representados pelo pressuposto da garantia da ordem pública, 

conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. O modus operandi do delito autoriza a manutenção da prisão 

cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 

312 do Código de Processo Penal. No caso, o Paciente é acusado de 

cometer, junto com pelo menos seis comparsas, roubo de bens de alto 

valor, pertencentes à empresa de entrega, executado com premeditação e 

divisão de tarefas, utilizando-se de um caminhão com a placa adulterada, 

de armas de fogo e de violência física e restrição à liberdade das vítimas. 

Assim, a gravidade em concreto da ação demonstra a acentuada 

periculosidade do Acusado e a perniciosidade social da conduta, o que 

justifica a manutenção da custódia. [...].” (HC 481.604/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019).

“[...] II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 

medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou 

a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

 III - In casu, a segregação cautelar para garantia da ordem pública está 

fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente em 

virtude da maneira pela qual se deu a prática da conduta delituosa, 

consubstanciada em um homicídio qualificado consumado, perpetrado em 

concurso de 3 agentes, com extrema violência, tendo a ora paciente, 

ciente de que o corréu havia premeditado o crime, atraído a vítima, 

convidando-a para entrar em casa, local em que foi morta a marteladas, 

tendo seu corpo sido decapitado e esquartejado e seus restos mortais 

postos em sacos plásticos e jogados em um rio próximo ao local dos fatos. 

[...].” (HC 431.117/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 

julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

 O delito investigado possui pena superior a quatro anos de reclusão, de 

modo que, presente a hipótese autorizativa da preventiva inserta no art. 

313, inciso I, do CPP.

Inviável a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, 

eis que demonstrada concretamente está a necessidade de decretação 

da prisão preventiva.

Posto isso, decreto a prisão preventiva dos investigados José Antônio de 

Sousa Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus e Lauir de 

Freitas Oliveira, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos 

do CPP.

Da busca e apreensão
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No mesmo sentido, possível o pleito de busca e apreensão domiciliar, eis 

que, em se tratando de investigação em que há possível envolvimento de 

vários agentes, os quais se utilizaram de aparelho telefônico para fins de 

comunicação durante a prática do crime, bem como se arma de fogo ainda 

não apreendida.

 Os dados de ERB’s, bilhetagem, extrato reverso e interceptação das 

comunicações telefônicas demonstram, de forma cristalina a ocorrência 

de comunicação entre todos eles antes, durante e posteriormente à 

prática delitiva.

O exame perinecroscópico demonstrou que a vítima foi alvejada por 

disparos de arma de fogo que foram causa suficiente de sua morte, sendo 

06 (seis) ferimentos de entrada e 05 (cinco) ferimentos de saída, arma 

esta que ainda não foi apreendida até a presente data.

Quanto aos investigados José Antônio de Sousa Neto, verifica-se assistir 

razão à autoridade policial, eis que a interceptação telefônica revelou que 

ele, juntamente com o investigado Camilo Alves Serafim lidam com armas 

de fogo, tendo, inclusive, travado diálogos acerca de valores e tipos de 

armas de fogo em negociação, o que revela a concreta possibilidade de 

existir armas de fogo no domicílio. Inclusive, a arma do crime ainda não 

apreendida, bem como imprescindível a apreensão de aparelho celular 

com a finalidade de acesso a eventuais aplicativos de mensagens 

instantâneas, de modo que justificada está a necessidade de busca em 

seus domicílios.

No que tange ao investigado Lauir de Freitas Oliveira, apontado pela polícia 

como sendo o autor intelectual do crime a partir dos dados até então 

coletados no bojo do inquérito policial, verifica que durante as 

investigações foi levantada a informação de que a arma do crime teria 

passado por ele e que, inclusive, ele a teria ocultado. Igualmente 

imprescindível a apreensão de aparelhos celulares e correlatos, 

especialmente considerando a existência de comunicação telefônica com 

os demais investigados.

A apreensão de aparelhos telefônicos, neste caso, também é medida 

salutar a fim de comprovar se houve comunicação por qualquer meio entre 

os investigados Lauir de Freitas Oliveira e os demais comparsas no 

tocante à eventual ordem de execução de vítima e o respectivo modo de 

execução.

Pelas mesmas razões está justificado está o pleito de busca em relação 

ao investigado Pablo Lopes de Jesus, o qual as investigações apontou 

como sendo o possível elo entre o provável autor intelectual e os 

prováveis executores materiais do delito, de modo que possível a 

existência de informações em aparelhos celulares e equipamentos 

congêneres que estejam em sua posse, bem como há a possibilidade 

concreta de estar ele em posse de eventual arma do crime, eis que os 

elementos indiciários demonstram ter ele estreita relação com o suposto 

autor intelectual do crime.

Este histórico de eventos legitima a autorização judicial, para busca e 

apreensão nos domicílios dos investigados com a finalidade de apreender 

armas de fogo, munições, acessórios de armas de fogo, celulares, tablets, 

câmeras e computadores, e equipamentos similares que possam conter 

arquivos de áudio, vídeo, bem como capazes de registrar comunicações 

telefônicas e acessar a internet, pelo que nos termos do art. 240, § 1º, 

alíneas “d”, “e”, e “h”, do CPP, defiro a pretensão, quanto a todos os 

investigados.

3. Dispositivo

a) Decreto a prisão preventiva dos investigados José Antônio de Sousa 

Neto, Camilo Alves Serafim, Pablo Lopes de Jesus e Lauir de Freitas 

Oliveira, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos do 

CPP;

b) Expeçam-se mandados de prisão, com validade até 08.07.2039, com o 

devido cadastro no BNMP;

c) Determino a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar 

(individualizados) para os seguintes endereços:

1) Rua Raimundo Melo, nº. 45, Qd. 19- Cristino Cortes, Barra do Garças- 

Lauir Freitas Oliveira;

2) Rua Major Otávio Pitaluga, nº. 2.091- Jardim Nova Barra, Barra do 

Garças- José Antônio de Sousa Neto;

3) Rua Major Otávio Pitaluga, Lote 10, Quadra 277- Jardim Nova Barra, 

Barra do Garças- Camilo Alves Serafim;

4) Avenida Universitária, nº. 51- Centro, Pontal do Araguaia- Pablo Lopes 

de Jesus;

d) A busca e apreensão terá a seguinte finalidade (art. 243, inc. II, CPP): 

apreender armas de fogo, munições, acessórios de armas de fogo, 

celulares, tablets, câmeras e computadores, e equipamentos similares que 

possam conter arquivos de áudio, vídeo, bem como capazes de registrar 

comunicações telefônicas e acessar a internet, e outros objetos 

relacionados à infração penal;

e) A busca e apreensão será realizada de dia – entre o aparecimento do 

sol no horizonte e seu desaparecimento, nos termos do art. 245, caput, 

CPP;

 f) Para a execução das diligências, há que se exibir cópia desta decisão 

para os que habitam a residência;

g) Após as diligências, venha aos autos relatório circunstanciado, 

assinado por duas testemunhas presenciais (art. 245, § 7º, CPP);

h) Cumpra-se. Após, vistas ao MP.”

Os mandados de prisão foram cumpridos no dia 12.07.2019, mesmo dia 

em que foi realizada audiência de custódia. Nesta oportunidade, as 

defesas técnicas pleiteram a concessão da liberdade provisória, os quais 

foram indeferidos, mantendo-se as prisões preventivas pelos mesmos 

motivos que as decretaram, conforme transcrição abaixo:

“O argumento defensivo não colide nenhum ponto com os fundamentos 

fáticos e jurídicos conduscentes à conclusão de prisão preventiva, pois 

foi elencado o argumento da gravidade empírica, por serem 06 disparos de 

arma de fogo, sendo na região da cabeça e das axilas, onde já teria caído 

ao solo após ter sido atinginda por outros disparos; premeditação do 

crime; vigilância e cenário de perseguição da vítima; divisão de tarefas 

com 04 agentes delitivos. São razões que se sustentam preponderando 

sob qualquer predicado pessoal favorável.

Além disso, na busca e apreensão, cujo objetivo era apreender armas de 

fogo, munições e acessórios; de fato foram apreendidos esses 

elementos, tanto armas, quanto munições, quanto acessórios de arma de 

fogo. Além disso, colhido da interceptação telefônica e de comércio de 

armas, ou ao menos, porte e posse de armas sem regularidade jurídica. É 

a decisão.”

Ainda nos autos de cód. 310290, todos os réus postularam pela 

revogação da prisão preventiva. A defesa técnica de José Antônio de 

Sousa Neto aduziu a ausência de demonstração dos dos requisitos para a 

subsistência da prisão preventiva, bem como alega circunstâncias 

pessoais favoráveis. Subsidiariamente, requereu a substituição da 

preventiva por medida cautelar diversa da prisão, ou, ainda a substituição 

da prisão preventiva por umas das medidas cautelares diversas da prisão 

previstas no art. 319, do CPP (fls. 177/187). Novamente, o representante 

do Ministério Público postulou pela manutenção da prisão (fls. 198/201).

Acompanhando o parecer ministerial, os pedidos revogatórios foram 

indeferidos com a argumentação abaixo:

 “Fundamentação

Ao compulsar as alegações defensivas, tenho que os pleitos revocatórios 

das prisões não merecem prosperar, eis que não foram trazidos pelas 

defesas fatos novos capazes de infirmar a fundamentação lançada na 

decisão de fls. 101/110-v, em que foram decretadas as prisões 

preventivas dos investigados José Antônio de Sousa Neto, Camilo Alves 

Serafim, Lauir Freitas de Oliveira e Pablo Lopes de Jesus.

Destaco que o argumento consubstanciado em predicados pessoais não 

possui o condão de, por si só, afastar a prisão cautelar, especialmente 

quando há elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Nesse sentido é o entendimento mais recente de ambas as Turmas 

Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, 

isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos 

suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se 

revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal. 5. Ordem denegada.” (HC 451.081/AL, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 

01/07/2019).

“[...] 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis à recorrente, tais como 

primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a 

segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a 

decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” (RHC 106.377/RS, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Ademais, discussões referentes à tipificação e ao não envolvimento do 

agente na empreitada criminosa dependem de instrução probatória 

verticalizada, sendo que, na atual fase da persecução penal, ainda não foi 

produzido nenhum elemento informativo superveniente à decretação das 

prisões capaz de desconstituir o juízo sumário sobre indícios de existência 
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de crime e autoria discriminados na decisão que emitiu o édito prisional, até 

mesmo porque para fins de preventiva não se exige certeza da autoria ou 

participação, bastam os indícios.

 E os indícios de autoria e a prova da materialidade neste caso são 

suficientes ao ponto de ter sido oferecida denúncia em 26/07/2019, nos 

autos de cód. 294205/ 1ª Vara Criminal, contra todos os investigados pelo 

delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

Quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar formulado pela Defesa do 

investigado José Antônio de Sousa Neto, alegando ser ele imprescindível 

aos cuidados de filhos menores, ressalto que a pretensão também não 

merece guarida, eis que a própria defesa menciona que os infantes se 

encontram atualmente sob os cuidados de sua genitora, o que demonstra 

que eles não estão em situação de risco, o que, em tese, poderia justificar 

a concessão da benesse.

Além disso, o STJ possui entendimento de que o simples fato de o homem 

ser genitor de criança não assegura automaticamente o direito à prisão 

domiciliar nas hipóteses dos incisos III e VI, do art. 318, do CPP:

“[...] 5. O simples fato de o paciente ser genitor de 1 (uma) criança menor 

de idade não lhe assegura o benefício da prisão domiciliar, exigindo a lei 

prova idônea de ser ele imprescindível aos cuidados dos impúberes, 

consoante dicção do art. 318, incisos III e VI, e parágrafo único, do Código 

de Processo Penal. [...]” (HC 494.876/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Não bastasse isso, o crime imputado foi praticado com violência à pessoa, 

o que afasta a possibilidade de conversão da preventiva em domiciliar.

Incabível a substituição da preventiva por outras medidas cautelares não 

prisionais, eis que, conforme evidenciado na decisão de fls. 101/110-v, os 

requisitos da preventiva se mantém hígidos.

Nesta senda:

“[...] 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à 

situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, 

não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares 

alternativas à prisão. [...].”(RHC 109.405/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).”

Assim, inexistindo ocorrência de fatos supervenientes que alterem as 

condições fáticas e jurídicas ou fator relevante gerador da segregação 

não mais subsista, esta deve ser mantida.”

A denúncia foi recebida em 30.07.2019 (fls. 142/143).

Realizada audiência de instrução no dia 12.11.2019 (fl. 307), as 

testemunhas foram ouvidas e os réus interrogados. Desta feita, as 

defesas técnicas de todos os acusados postularam pela revogação da 

preventiva mediante cautelares diversas da prisão. O Ministério Público 

manifestou pelo indeferimento dos pedidos.

Em áudio, os pleitos defensivos foram indeferidos com a seguinte 

fundamentação:

 “Encerrada a instrução. As partes apresentam pretensões liberatórias, 

impugnadas pelo Ministério Público. À título de concisão por se tratar de 

decisão oral marcada pelos critérios da simplicidade e também da 

brevidade, dispenso historiar todos os argumentos, pois constam já 

gravados.

 Os argumentos referentes aos predicados pessoais não impactam o 

estado de segregados cautelarmente, conforme jurisprudência 

estabelecida de forma remansosa, se houver, como no caso, outros 

argumentos justificadores do cautelarmento prisional. Portanto, a 

primariedade, dedicação ao trabalho e à família, não importam neste 

cenário em liberação.

 A temporária foi cunhada com critérios de diligências reputadas 

imprescindíveis, porém sucedida de sua convolação. A convolação em 

outro estatuto de aprisionamento foi baseada na gravidade em concreto 

do fato.

 Desta forma, não sendo baseada na conveniência da instrução ou 

garantia da aplicação da lei penal, o encerramento da instrução não 

desconstitui, por si só, este argumento. E, por isso, prevalece, irradiando 

seus efeitos, até então, os critérios de gravidade em concreto 

estabelecidos da decisão de fls. 101/110-v, decisão esta cujos 

fundamentos foram desafiados por Habeas Corpus, que resultou no mérito 

pelo indeferimento.

 Desta forma, revisitar esse fundamento na ocasião se mostra 

inapropriado.

 O tempo de prisão se mostra extremamente razoável, não só porque são 

4 réus; não só porque são defesas distintas; mas porque a duração do 

processo se prolongou exatamente para concluir a apresentação das 

respostas à acusação. O recebimento da denúncia foi em julho e somente 

em 23 de setembro houve reposta à acusação, e a última resposta à 

acusação, exatamente a do Camilo, em 04 de outubro. Portanto, em 

seguida se agendou a audiência. Não se vislumbra nenhum atraso 

reputável ao juízo.

 Com o atual documento apresentado pela defesa de Lauir, nos autos 

consta, em fl. 197, que já se encontra em tratamento pela unidade e que 

as patologias que o acometem são de tratamento viável na unidade. Por 

duas ocasiões essa informação sobreveio, na fl. 197 e na fl. 272, 

devendo-se prevalecer a informação do médico da unidade.

 Em razão deste documento, determino que a direção da Cadeia Pública 

informe em que dia Lauir saiu da unidade para ser consultado pelo médico 

Paulo Raye, que também deverá ser intimado para informar qual dia teve 

contato pessoal com o Lauir Freitas de Oliveira.

 Os argumentos sociais e humanitários sensibilizam demais o coração 

deste juízo, mas não são padrões legais previstos na legislação para 

desconstituir uma ordem de prisão fundado na gravidade em concreto do 

fato, pois também há embutido no fato, reputado delito, um impacto 

socialmente negativo, e não se transportando para esta seara as 

peculiaridades conferidas à mulher gestante ou mãe de criança até 12 

anos ou criança com deficiência. A circunstância prevista na legislação 

seria o caso de homem segregado ser o único responsável pelos 

cuidados de seus infantes, mas não se observa ser este o caso, pois 

possuem famílias, não são o único, cada um deles, responsável pelos 

infantes.

 O tema levantado pelas defesas de ausência de autoria trata-se de 

ingresso antecipado no mérito desta fase processual, como não observa 

presente de forma hialina esta ausência de autoria, não havendo erro 

extremo na aferição até então estabelecida nos pressupostos da 

preventiva, que são materialidade e indícios de autoria, postergo a análise 

verticalizada do tema ausência de autoria para o momento adequado que é 

o quadrante da pronúncia.

 Quanto ao argumento da insuficiência e adequação das hipóteses de 

cautelares não prisionais, acolho a posição jurisprudencial de que, 

justificada a prisão preventiva, suas razões são bastantes para afastar 

as cautelares diversas da prisão, principalmente, como é o caso em 

exame, se a prisão se pautou pela gravidade empírica, e na gravidade 

empírica constam indícios de divisão de tarefas. Além disso, o quantitativo 

de disparos, premeditação, indícios de vigilância, cenário de perseguição à 

vítima e concurso de agentes, essa gravidade empírica exteriorizada na 

referida decisão, e, também pelas próprias razões do Habeas Corpus que 

manteve a preventiva, faz com que as cautelares diversas da prisão não 

se apresentem suficientes para este caso. É a decisão. Cumpra-se o 

dispositivo constante na ata.”

A defesa, na exordial do writ, sustenta a ausência de motivação pautada 

em garantia da ordem pública, alegando a fragilidade dos indícios de 

autoria relativos ao denunciado José Antônio de Sousa Neto, apontando 

as inquirições realizadas na audiência de instrução; bem como salienta os 

predicados favoráveis do réu.

As alegações defensivas não prosperam, visto que o decretou prisional 

se basilou, especialmente, no resultado das interceptações das 

comunicações telefônicas acerca das Estações de Rádio Base (ERB’s), 

extrato reverso e bilhetagem dos numerais relativos aos aos investigados 

Lauir de Freitas Oliveira e José Antônio de Sousa Neto.

Neste sentido, destaca-se que as informações oriundas dessas 

interceptações apontaram que no dia do crime o investigado José Antônio 

de Sousa Neto tanto se comunicou por pelo menos quatro vezes com o 

investigado Camilo Alves Serafim, cuja latitute, longitude e azimute 

fornecidos pelas ERB’s no dia e horário aproximado do crime indicavam 

estarem os referidos investigados na cidade de Pontal do Araguaia em 

área de abrangência que compreendia o “Bar do Bigode” (local onde a 

vítima passou o dia), bem como a rota que a vítima seguiu até a residência 

onde foi alvejada pelos disparos de arma de fogo. E, esta informação 

colide a afirmação do denunciado José Antônio de Sousa Neto de que não 

estaria na cidade no dia dos fatos.

Além disso, não se pautou apenas na gravidade em concreto do fato, mas 

igualmente estribou-se na reiteração delituosa pós-fato:

 “Além destas circunstâncias comuns a todos os envolvidos, soma-se o 

fato de que mesmo após o crime os investigados José Antônio de Sousa 

Neto e Camilo Alves Serafim (prováveis executores) continuaram a 

praticar delitos, consistentes no comércio e/ou aquisição de armas de 

fogo, conduta que, a depender do caso, pode se amoldar aos tipos penais 
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do art. 14, 16 ou 17, todos da Lei nº. 10.826/03, o que demonstra, também, 

a contumácia criminosa.”

Isto posto, nota-se que a decisão que decretou a preventiva se pautou, 

também, na reiteração delituosa pós-fato, visto que através das 

interceptações telefônicas foi possível obter informações relativas ao 

interesse conjunto na aquisição de armas de fogo entre José Antônio de 

Sousa Neto e Camilo Alves Serafim:

 “Chamada do Guardião:

28776455.WAV

Data da chamada: 18/01/2019

Hora da chamada: 14:48:00

Alvo: 6699214-6485 José Antônio de Sousa Neto

Interlocutor: (66)99200-8864

Transcrição:

CAMILO: paguei os R$ 1.500,00 coloquei os trem no bolso e o gordo 

chorou igual menino.

JOSÉ ANTÔNIO: risos.

CAMILO: pelo amor de deus, pelo amor de deus não faz isso comigo não, 

pelo amor de deus, aí eu fiquei com dó da desgraça devolvi agora ele vai 

fazer o 38 pra nós por R$ 2.800,00.

JOSÉ ANTÔNIO: risos, opa bom demais.

CAMILO: pelo choro dele entendeu, nóis vamos tomar o 22 dele, se você 

ver o 22 dele é topíssimos pai.

JOSÉ ANTÔNIO: arrumado bruto.

CAMILO: topíssimo, topíssimo, topíssimo, agulha embutida, cano reforçado.

JOSÉ ANTÔNIO: mentira moço.

CAMILO: se você ver a arraia dele parece que num deu nenhuma tiro a 

desgraça do revólver. [...].”

A contumácia delituosa também foi exposta em decisão que negou o 

pedido de revogação da preventiva (fl. 154 – autos de cód. 310290) :

 “Além disso, na busca e apreensão, cujo objetivo era apreender armas de 

fogo, munições e acessórios; de fato foram apreendidos esses 

elementos, tanto armas, quanto munições, quanto acessórios de arma de 

fogo. Além disso, colhido da interceptação telefônica e de comércio de 

armas, ou ao menos, porte e posse de armas sem regularidade jurídica. É 

a decisão.”

Ressalte-se, que, além do exposto, a gravidade empírica é composta por:

 “1) seis disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos dois atingiram a 

vítima na região da cabeça e das axilas quando já teria caído ao solo após 

ter sido atingida por outros disparos, o que demonstra extrema frieza; 2) 

premeditação do crime; 3) vigilância e cenário de perseguição da vítima; 4) 

divisão de tarefas, e 5) concurso de pelo menos 4 (quatro) agentes 

delitivos.”

Este juízo recebeu a informação de concessão de liminar por este 

Sodalício no dia 20.01.2020, azo em que já determinou o respectivo 

cumprimento, conforme decisão que segue anexada, bem como o alvará 

de soltura foi devidamente cumprido.

Atualmente, o processo encontra-se em fase de alegações finais.

Seguem anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a 

melhor análise do writ: a) Decisão que decretou a prisão preventiva; b) 

Termo de audiência de custódia do dia 12.07.2019; c) Decisão que afastou 

o pedido de revogação da prisão preventiva de todos os indiciados; d) 

Termo da audiência de instrução; e) Arquivo de áudio/vídeo de custódia 

via link do google drive (fl. 311); f) relatório policial de análise e 

investigação (fls. 81-100 – do autos de cód. 294205), em 26.06.2019; 

relatório técnico final de interceptação telefônica (fls. 31-54 – dos autos 

de cód. 310290); g) Decisão que determinou a soltura do réu; h) Certidão 

do cumprimento do alvará de soltura.

Sendo o que me resta, renovo protestos de estima e consideração.

Barra do Garças, 24 de janeiro de 2020.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Ao

Exmo. Sr. Relator Dr. Rui Ramos Ribeiro.

Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine Paula Costa 

Campos - OAB:15.763/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Decisão

Autos cód. 239456

1. Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor dos réus Célio Mariano Cardoso Torres, em 

razão da prática do tipo penal constante no art. 121, § 2º, inciso I, com a 

agravante do art. 62, inciso I, todos do Código Penal.

 A prisão preventiva do denunciado Célio Mariano Cardoso Torres foi 

decretada nos autos em apenso nº 11346-60.2017.811.0004 – Cód.: 

257825, em 02.08.2017 (fls. 19/24).

Foi decretada prisão preventiva de Tatiane Lourenço da Conceição e 

Wuitalo Yan Vieira da Silva no dia 22.08.2017 (fls. 1.119/1.124). 

Posteriormente, a denúncia foi recebida em 23.08.2017 (fl. 1.107), 

determinando-se a citação dos acusados.

O pedido de revogação da prisão em favor de Tatiane Lourenço da 

Conceição (fls. 1.137/1.158) foi indeferido em 01.09.2017 (fls. 

1.187/1.194).

Devidamente citados, Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço da 

Conceição apresentaram defesa preliminar no dia 06.10.2017 (fls. 

1.207/1.222) e Wuitalo Yan Vieira da Silva em 07.11.2017 (fl. 1.252).

Foi afastada alegação de ausência de justa causa, bem como indeferida a 

revogação da prisão, pretendidos pela defesa de Célio Mariano Cardoso 

Torres e Tatiane Lourenço da Conceição (fls. 1.257/1.260).

Durante a instrução processual, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas e 

02 (dois) informantes, bem como procedido o interrogatório dos 

denunciados (fls. 1.303/1.305, fls. 1.327/1.335 e fls. 1.414/1.418).

Em 11.01.2018, foi requerida a admissão de assistente de acusação (fl. 

1.336).

Determinada a apresentação de memoriais, o Ministério Público pleiteou a 

pronúncia dos acusados em conformidade com a capitulação constante 

da denúncia, por estar demonstrada a autoria e materialidade delitiva, bem 

como não se opôs à habilitação do assistente de acusação (fls. 

1.357/1.377).

Ao término da instrução foram apresentados pedidos de revogação de 

prisão em favor de Célio Mariano Cardoso Torres e Tatiane Lourenço da 

Conceição, bem como pedido de incidente de falsidade e alegação de 

inconsistência de prova pericial (fls. 1.378/1.382, fls. 1.387/1.390 e 

1.391/1.392), os quais foram indeferidos, por ausência dos requisitos 

legais e falta de fundamentação para reconhecimento dos pedidos fls. 

1.385/1.386 e fls. 1.421/1.422.

Deferida habilitação de assistente de acusação, foi por ele apresentado 

memorial final no dia 05.03.2018 (fls. 1.423/1.430).

 Foi apresentado memorial pela Defensoria Pública em favor de Wuitalo 

Yan Vieira da Silva, pleiteando a impronúncia (fls. 1.439/1.441).

 Ato contínuo, após a regularização da representação da ré Tatiane 

Lourenço da Conceição acerca da dúvida quanto ao seu patrono 

constituído, foi apresentado memoriais em seu favor pleiteando a 

absolvição/impronúncia e novo pedido de revogação da prisão (fls. 

1.506/1.521).

Por fim, a defesa do denunciado Célio apresentou memorial pleiteando 

também pela absolvição/impronúncia (fls. 1.526/1.546).

Decisão de pronúncia proferida em 04.05.2018 (fls. 1.547/1.559), pelo 

Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca, qual julgou admitiu a 

sustentação da acusação em Plenário, findando a primeira fase 

procedimental e determinando a remessa dos respectivos autos a este 

Juízo.

Remetidos os respectivos autos a esta Vara, verificou-se a incidência de 

vício processual consistente na ausência de intimação pessoal dos réus 

quanto à decisão de pronúncia de fls. 1.547/1.559-v, nos termos do art. 

420, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n° 

11.689/09. Em razão disto, determinou-se a devolução dos autos ao juízo 

competente, desconstituindo a preclusão da pronúncia, fls. 1.567/1.568.

Expedida carta precatória para a Comarca de Nova Xavantina – MT, no 

sentido de proceder à intimação pessoal da ré Tatiane Lourenço da 

Conceição Torres sobre o inteiro teor da decisão de pronúncia em fl. 

1.576. Certidão de cumprimento da missiva em 14.06.2018 (fl. 1.578).
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Expedição da carta precatória para a Comarca de Cuiabá – MT, no sentido 

de proceder à intimação pessoal do réu Célio Mariano Cardoso Torres 

sobre o inteiro teor da decisão de pronúncia (fl. 1.595). Certidão de 

cumprimento da missiva em 03.07.2018 (fl. 1.596), manifestando o desejo 

do réu de recorrer da decisão de pronúncia.

Remetida e expedida carta precatória para a Comarca de Água Boa – MT, 

intimando pessoalmente o réu Wuitalo Yan Vieira da Silva a respeito do 

inteiro teor da decisão de pronúncia, fl. 1.678. Acompanha certidão de 

cumprimento da missiva em 10.08.2018 (fl. 1.679-v).

Representado por sua defesa técnica, o réu Célio Mariano Cardoso Torres 

apresentou razões de recurso em sentido estrito em 09.07.2018, 

encartadas em fls. 1.597/1604-v, requerendo em sede de mérito sua 

impronúncia pela ausência de indícios robustos quanto à autoria.

Verificada a tempestividade do recurso defensivo, certidão de fl. 1605, 

conforme decisão proferida em 19.07.2018, determinou-se vistas ao 

Ministério Público e Assistência de Acusação para ofertar, no prazo legal, 

as respectivas contrarrazões.

Contrarrazões ministeriais ofertadas em 02.08.2018, requerendo a 

manutenção da decisão de pronúncia em seus exatos termos (fls. 

1.628/1.653).

Apresentadas contrarrazões pela assistência de acusação em 

13.08.2018, acompanhando a postulação ministerial, pugnando a 

manutenção da decisão de pronúncia (fls. 1.667/1.673).

Em 03.09.2018 (fls. 1.687/1.689), determinou o desmembramento do 

processo quanto ao réu Célio Mariano Cardoso Torres, pois este 

apresentou razões recursais.

Os autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação do recurso, conforme certidão de fl. 1.692.

Sobreveio acórdão que desproveu o recurso interposto pelo réu Célio 

Mariano Cardoso Torres no dia 12.02.2019 (fl. 1.732).

Através de defesa técnica constituída, o réu Célio Mariano Cardoso Torres 

interpôs recurso especial contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apresentando razões às 

fls. 1.739/1.762.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais no dia 23.04.2019 

(fls. 1.767/1.783).

Negado o seguimento ao recurso especial (fls. 1.785/1.786), o réu 

interpôs agravo para admissão de recurso especial (fls. 1.789/1.798). 

Apresentadas as contrarrazões ministeriais no dia 16.05.2019 (fls. 

1.802/1.806), foi determinada a remessa para o STJ (fl. 1.808).

Não conhecido o agravo pelo Supremo Tribunal de Justiça (fl. 1.822), o 

acórdão transitou em julgado no dia 20.08.2019, conforme certidão de fl. 

1.823.

Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público, em fls. 1.827/1.828, 

elencou, em caráter de imprescindibilidade, as testemunhas: IPC Rubens R. 

Diniz de Aguirre, IPC Raimundo Oliveira S. Neto, IPC Deocleciano Lima de 

Sousa, Fernando César Leopoldino, José Valdivino da Silva Filho e o 

corréu Leandro de Souza, requerendo que este último seja ouvido na 

condição de informante.

 A defesa técnica, por sua vez, às fl. 1.829, arrolou, em caráter de 

imprescindibilidade, as mesmas testemunhas: Jorge Pereira Matos, Luiz 

José Pereira, Flávio Francisco de Oliveira, Adelmo Henrique Oliveira e 

Domingos Sávio de Almeida.

 Ademais, requereu que as operadoras telefônicas VIVO, CLARO, OI e 

TIM, sejam oficiadas para informar quantas estações rádio base existiam 

na cidade, na época dos fatos, bem como qual o perímetro em torno da 

residência da vítima que era abrangido pelas referidas estações.

Acolhido o pleito de diligência, as operadoras telefônicas apresentaram os 

ofícios requeridos (fls. 1.841-OI, 1.843-TIM, 1.846-CLARO, 1.861-VIVO).

Vale ressaltar que é ônus das partes providenciar meios de condução 

para que as testemunhas que residem em outras cidades estejam 

presentes na Sessão de Julgamento. Dessa forma entende o STJ:

 “[...] 3. É ônus da parte realizar o deslocamento de suas testemunhas 

para oitiva residente em comarca diversa. [...]. 6. Agravo regimental 

improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1479854/RJ, STJ - Rel. Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 

20/10/2017).”

2. Dispositivo

a) Incluo a relação jurídica processual na sessão de julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca do dia 26.03.2020 às 07hrs30min 

(MT);

b) Intimem-se as testemunhas arroladas em fls. 1.827/1.828 e fl. 1.829, 

exceto as que residem fora da comarca, cujo ônus de apresentação é das 

partes que as arrolaram;

 c) Requisite-se a presença do corréu Leandro de Souza, que está preso 

em Primavera do Leste-MT;

d) Requisite-se a presença do réu, que deverá ser conduzido para a 

Unidade da Cadeia Pública Local no dia anterior ao julgamento;

e) Intimem-se os jurados sorteados para a temporada de Março e Abril de 

2020.

f) Providencie-se cópia da pronúncia, do acórdão que a manteve, e desta 

decisão aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP).

g) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 24 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 11811-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Flaminia 

Dal Pozzo Carrega Bertolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Lourenço da Conceição Torres, 

Wuitalo Yan Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RABAIOLI RAMOS - 

OAB:14.796, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO, Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695 /MT,  Pau lo  Henr ique  Gomes Marques  - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734, 

Wagner Rogério Neves de Souza - OAB:MT-13714

 Decisão

Autos cód. 287944

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual contra 

Tatiane Lourenço da Conceição Torres, nascida em 13.09.1981, filha de 

Edvaldo Lourenço Lima e de Eunice da Conceição, condenada como 

incursa no art.121, §2º, inciso I, do CP, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 

de reclusão, em regime fechado e Wuitalo Yan Vieira da Silva, nascido em 

28.04.1998, filho de José Aparecido Vieira de Queiroz e de Florgemes 

Socorro Arruda, condenado como incurso no art.121, §2º, inciso I, do CP, 

à pena de 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses, de reclusão, em regime 

fechado.

Ambas as defesas técnicas interpuseram recurso de apelação, em 

plenário, e, desde já, saíram intimados para apresentar as razões 

recursais (fl. 170).

A defesa técnica da acusada Tatiane Lourenço da Conceição Torres 

apresentou as razões de apelação às fls. 231/263. Por sua vez, o 

Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 264/288.

Remetidos os autos ao Eg. TJMT, o recurso apresentado pela Defesa de 

Tatiane Lourenço da Conceição Torres foi parcialmente provido para 

readequar a pena da acusada para o patamar de 20 (vinte) anos e 5 

(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 348/359).

A defesa interpôs recurso especial, o qual foi negado seguimento (fls. 

361/362) e o trânsito em julgado foi certificado, quanto à acusada Tatiane 

Lourenço da Conceição Torres, no dia 04/10/2019.

Não foram apresentadas razões recursais pela defesa técnica do 

acusado Wuitalo Yan Vieira da Silva, não obstante o advogado Wagner 

Rogério Neves de Souza – OAB/MT-13714 tenha sido intimado (fl. 210) 

para apresentá-las e não o fez.

Desta feita, foi determinada a intimação pessoal do réu Wuitalo Yan Vieira 

da Silva, via carta precatória, para manifestar expressamente se possui 

interesse em prosseguir com o recurso de apelação, e, caso possua, 

deveria nomear defesa técnica, no prazo de 05 dias, para apresentar 

razões recursais, e em caso de não haver nomeação no sobredito prazo, 

seria nomeado Defensor Público para fazê-lo.

Intimado (fl. 383), o réu informou que possui interesse no processamento 

do feito, porém não constituiu defesa técnica.

Assim, nomeio a Defensoria Pública para dar continuidade à defesa do réu 

nesta ação.

Vistas à Defensoria Pública para apresentar razões recursais no prazo de 

08 (dias), nos termos do art. 600, do CPP.

Com as razões, vistas ao Ministério Público para as contrarrazões.

Com as contrarrazões, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.
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Diante do não pagamento da multa fixada em decisão de fls. 366/367, 

embora intimado no DJe em 06.11.2019, o advogado Wagner Rogério 

Neves de Sousa (OAB/MT- 13.714), expeça-se certidão de dívida, 

remetendo à PGE.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 305987 Nr: 5563-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Carlos da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Woriston Barros da Cruz - 

OAB:26106-0/MT

 Sentença

 Autos nº 5563-19.2019.811.0004 (cód. 305987)

1. Relatório

Trata-se de denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra 

Samuel Carlos da Silva Cruz, nascido em 4.1.1997, filho de Eliamar Ferreira 

da Silva e Rubens Carlos Cruz imputando-lhes fatos que se amoldam ao 

tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme narrativa da 

exordial de fls. 1C/1E, cujos trechos abaixo transcrevo:

 “(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril, 

por volta das 17h, em uma residência situada no mencionado endereço, o 

denunciado foi preso em flagrante por componente da polícia militar, logo 

após ter efetuado a comercialização (venda) de 1 (uma) porção de 

cocaína, na forma de duas pedras (pesando 0,318g-trezentos e dezoito 

miligramas de massa líquida), conforme o laudo pericial preliminar de 

fl.40-IP, bem como por ter em depósito mais 1(uma) porção da referida 

droga (com pesagem de 19,853g – dezenove gramas, oitocentos e 

cinquenta e três miligramas de massa líquida) e 1(uma) porção de cocaína, 

na forma de três pedras (totalizando 7,139g – sete gramas, cento e trinta 

e nove miligramas de massa líquida), consoante o laudo pericial preliminar 

às fls.42/43-IP, que seriam destinadas à venda, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima 

mencionadas, o denunciado manteve sua guarda (03- munições de uso 

permitido, calibre 38SPL, marca CBC, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra 

evidenciada no laudo de balística forense às fls.45/46-IP.

Segundo apurado, a agência regional de inteligência da polícia militar (ARI) 

estava monitorando a casa do denunciado, antes os indícios de mercancia 

de drogas.

Com efeito, no dia dos fatos, a equipe da ARI visualizou o momento em que 

um indivíduo (José Carlos Vieira de Souza) chegou naquela residência, 

adquiriu algo e, em seguida, deixou o local.

Então, os policiais militares foram acionados, instante em que procederam 

a abordagem do usuário e, durante a revista pessoa, foram localizadas 

2(duas) pedras de cocaína em seu poder (termo de apreensão à fl.33-IP), 

cujas substâncias ele declarou ter comprado na residência do 

denunciado, o qual, na ocasião, estava sem camisa e com um short 

colorido.

Por conta da situação de flagrância, a guarnição dirigiu-se ao sobretido 

endereço, quando surpreendeu o denunciado, que se encontrava na porta 

do seu imóvel e trajava a mesma vestimenta indicada pelo usuário. 

Inclusive, na ocasião da abordagem, foi apreendido com ele 1(uma) 

carteira contendo expressiva quantia em dinheiro, distribuída em notas 

fracionadas.

Ato contínuo, realizou-se a vistoria nas dependências do imóvel, 

oportunidade em que foram encontrados e apreendidos, em cima de uma 

máquina de lavar roupas, dois postes contendo 2(duas) porções de 

cocaína, 3(três) munições de uso permitido, calibre 38 SPL, marca CBC, 

além de dinheiro trocado e moedas. Na mesma ocasião, também foram 

localizadas 2(duas) facas e 1(um) rolo de insufilme (comumente utilizados 

para o fracionamento e embalo da droga), que estavam em um balcão, 

bem como 1(uma) carteira contendo montante em dinheiro fracionado 

(totalizando o valor apreendido de R$ 2.396,81 – dois mil, trezentos e 

noventa e seis reais e oitenta e um centavos.

Na sequência, os policiais militares realizaram buscas no perímetro 

externo da residência do denunciado, cujas informações apontavam que 

ele costumava esconder substâncias entorpecentes, quando foi 

encontrada 1(uma) balança de precisão, a qual estava um lote defronte 

aquele imóvel e escondida debaixo de algumas palhas de arroz, tudo 

característico do tráfico (...)”.

 (...)”.

 Auto de prisão em flagrante acompanhado de termos de oitivas, 

interrogatório e relatório final do Delegado de Polícia (fls. 02/62).

 A prisão em flagrante ocorreu em 20.4.2019. Cópia da decisão que 

converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 65/69).

 Decisão determinando a notificação do réu (fl. 80).

Apresentação de resposta à acusação (fl. 87).

Decisão recebendo a denúncia no dia 02.07.2019 (fl. 88).

Termo de audiência em que foram ouvidas as testemunhas Sarah Rúbia da 

Silva Cruz Balbino (fls. 89/91). Continuação da instrução em que foram 

ouvidas as testemunhas Lazaro Francisco Gouveia de Souza e Weides 

Aleixo da Silva (fls. 103/105), bem como oitiva das testemunhas Rafael 

Pereira Borges da Rocha, Eliamar Ferreira da Silva Cruz e Patrícia Morais 

Ferreira, com interrogatório do réu no final (fls. 119/122).

Juntada de laudo definitivo (fls. 124/129).

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas às fls. 130/149, 

postulou pela condenação do acusado, pelo crime previsto no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06, em concurso material com o artigo 12, caput, Lei 

10826/03, sustentando a inaplicabilidade do privilégio.

 A Defesa requer seja declarada nula a ação penal por cerceamento do 

direito de defesa. No mérito requer a absolvição do réu nos termos do 

artigo 386, VII, CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o 

crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, com a restituição dos valores 

apreendidos (fls. 154/171).

 Em decisão de fls. 172/173, o julgamento foi convertido em diligencia, 

determinando a juntada da oitiva do policial militar Rafael Pereira Borges da 

Rocha, bem como designou nova audiência para inquirição da testemunha 

Weides Aleixo da Silva, devido a não gravação completa de áudio/vídeo 

em oportunidade pretérita.

Realizada novamente a oitiva da testemunha Weides Aleixo da Silva, como 

também procedeu ao interrogatório mais uma vez, a pedido do réu (fls. 

181/184).

 O Ministério Público ratificou as alegações finais apresentadas 

anteriormente.

Diante da diligência realizada, a defesa técnica apresentou novas 

alegações finais postulando a absolvição do acusado, alegando a 

preliminar de nulidade das provas derivadas de conduta ilícita, 

subsidiariamente requereu a anulação dos autos desde a audiência de 

instrução e julgamento do dia 22.11.2019, sob a alegação de cerceamento 

de defesa. No mérito, requereu a desclassificação para o crime previsto 

no artigo 28 da Lei 11343/06, com a restituição dos valores apreendidos 

(fls. 190/210).

2. Da preliminar

a) Inadmissibilidade de prova ilícita

A defesa argui preliminar de inadmissibilidade das provas ilícitas, alegando 

que houve violação irregular de domicílio, uma vez que os policiais militares 

adentraram na residência sem ordem judicial e com autorização da irmã do 

acusado, salientando que não ela não é moradora da residência, 

pautando-se apenas na intuição de eventual traficância no local.

Não deve ser acolhida a tese defensiva, pois presentes elementos 

probatórios que justificaram a ação dos policiais em adentrar a residência.

 Com efeito, percebe-se da oitiva judicial do policial militar Weides Aleixo da 

Silva, que participou do monitoramento que gerou a prisão em flagrante, a 

constatação de movimentação típica de traficância, bem como relatou 

abordagem de usuário, que afirmou ter adquirido o entorpecente do réu no 

local:

 “(00’30’) A gente fez monitoramento lá, quando o rapaz foi lá comprar 

droga; Pergunta: Quem era o rapaz? Você lembra? Resposta: Esqueci o 

nome dele já, [...] aí quando ele retornou, a gente passou pra abordar, a 

viatura abordou e achou duas porções de pasta base com ele, ai ele falou, 

confessou que tinha comprado do Samuel; Pergunta: Falou o nome 

Samuel? Resposta: Falou; (01’04’) Pergunta: E tinha denúncia que lá era 

boca de fumo? Resposta: Tinha denúncia, inclusive naquele dia a gente 

tinha recebido uma denúncia que ele estava traficando; (01’01’) Pergunta: 

Você mesmo participou da detenção desse usuário ou foi só a polícia 

fardada? Resposta: Participei, participei também; Pergunta: Você viu ele 
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falando que tinha comprado do Samuel? Resposta: Vi também. (01’24’) 

Pergunta: E aí, vocês foram na casa do Samuel? Resposta: Fomos, igual 

ele falou, que o Samuel estava sentado lá na calçada, mesmo igual o 

rapaz que foi encontrado com a droga falou; (08’36’) Pergunta: Descreva, 

do primeiro momento que o senhor viu o usuário até a abordagem; 

Resposta: Lá tem um posto de gasolina que fica a mais ou menos uns 

600m de lá, ai ele estava indo a pé e falei o usuário ia comprar droga lá [...] 

e foi na casa dele, certinho aí comprou e volto pelo mesmo trajeto que ele 

veio, aí a gente abordou ele; Pergunta: O senhor viu o ato de comprar? 

Resposta: A gente não viu porque ficou mais longe, mas que ele foi lá, que 

a gente viu ele lá conversando com o cara a gente viu; Pergunta: Então o 

senhor viu ele conversando com o Samuel? Resposta: Sim senhor; 

Pergunta Frente a frente? Reposta: Frente a frente; Pergunta: O senhor 

viu se eles trocaram objetos? Reposta: Não, aí não deu pra ver não, mas 

que o Samuel foi lá e conversou com ele, e ele foi no Samuel e conversou 

com o Samuel e saiu, o Samuel saiu e depois retornou; Pergunta: E foi 

rápido ou longa essa saída? Resposta: Foi rapidinho; Pergunta: Na tua 

experiência quando um usuário vai comprar, esse encontro com quem 

vende é rápido? Resposta: É rápido, é bem rápido. Geralmente eles já 

deixam tudo pronto, já deixa os trem tudo cortadinho”

De igual modo, o policial militar Rafael Pereira Borges da Rocha, ouvido em 

juízo, relatou situação semelhante a declarada pelo policial Weides Aleixo 

da Silva:

“(00’38’) Na data em questão a gente estava monitorando uma denúncia, 

mais de uma denúncia [...], no momento que a gente tinha acabado de se 

aproximar do local, a gente viu um usuário saindo da residência dele. De 

imediato a gente em contato com a guarnição de área, caracterizada, e 

conseguiram realizar a abordagem dele, [...] no momento da abordagem foi 

constatado que ele estava com duas pedras de pasta base no bolso 

traseiro, aí foi questionado onde ele tinha adquirido essas pedras, 

perguntamos se era uma boca de fumo e ele disse que era, de quem ele 

comprou, onde foi, aí citou que havia comprado com um rapaz que está 

sempre sentado na porta da casa dele de esquina [...] aí foi nesse 

momento que a gente deteve o suspeito; (01’54’) Pergunta: Então pelas 

informações do usuário a casa era do Samuel? Resposta: Sim.”

A existência de denúncias anônimas acerca da traficância no local; de 

prévio monitoramento pela polícia com identificação de intensa 

movimentação de usuários no local; posterior abordagem de usuário 

recém-saído do local, com o qual houve o encontro de droga que afirmou 

ter adquirido do acusado, são fatores que justificam o ingresso na 

residência, estando configurado o conceito fundadas razões (art. 240, 

CPP) e, além disso, satisfeito o critério de controle a posteriori do ingresso 

em domicílio, como exige a jurisprudência:

 Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão 

geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão 

domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 

Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso 

forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a 

situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula 

que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em 

que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – 

flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz 

exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. 

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da 

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito 

embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem 

determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A 

inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da 

medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a 

inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra 

ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, 

artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 

1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da 

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados 

internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento 

jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à 

cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em 

domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não 

será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que 

justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia 

elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a 

medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio 

sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando 

amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que 

indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de 

fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 

Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 

10-05-2016).

Ademais, embora a prisão não tenha sido efetuada no primeiro dia de 

campana, não está afastada a legalidade das investigações, uma vez que 

inexiste norma legal a exigir lapso temporal delimitado nas campanas.

 Assim, tratando-se de crime permanente, cujo estado de flagrância se 

protrai no tempo, e presentes elementos que justificaram a ação dos 

policiais, não há ilegalidade da apreensão da droga apontada pela Defesa.

b) Cerceamento de Defesa

A defesa técnica trouxe à baila a discussão acerca da anulação da 

audiência de instrução do dia 22.11.2019, na qual foi inquirida, novamente, 

a testemunha Weides Aleixo da Silva, aduzindo que houve cerceamento 

de defesa ante a inversão de ordem do depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa, de acordo com o art. 400 do CPP.

O argumento não procede.

 Primeiro, a testemunha de defesa Sarah Rúbia da Silva Cruz Balbino foi 

ouvida de maneira antecipada com anuência da defesa técnica, conforme 

exposto na ata de audiência do dia 31.07.2019 (fl. 89):

 "Em 31.07.2019, às 14hrs42min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça 

Andreia Monte Allegre Bezerra de Menezes e o Advogado Woriston 

Barros da Cruz (OAB/MT- 26.106/O). Realizado o pregão. Ausente o réu. 

Presente a testemunha Sarah Rúbia da Silva Cruz, que foi ouvida com 

anuência da defesa técnica diante da ausência do réu. Presentes as 

testemunhas de defesa Eliamar Ferreira da Silva Cruz e Patrícia Morais 

Ferreira. Ausente as testemunhas Lázaro Francisco Gouveia de Souza, 

Rafael Pereira Borges da Rocha, Weides Aleixo da Silva e José Carlos 

Vieira de Souza, cuja as intimações não foram expedidas em razão da 

carga entre os dias 12.07.2019 até 24.07.2019 para a defesa técnica. O 

Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas ausentes. Após, o MM. 

Juiz decidiu: “1. Designo audiência para oitiva das testemunhas ausentes 

para o dia 16.08.2019 às 13hrs00min (MT), oportunidade em que o réu 

será interrogado. 2. Saem devidamente intimadas as testemunhas Eliamar 

Ferreira da Silva Cruz e Patrícia Morais Ferreira, bem como a defesa 

técnica.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.”

Ademais, é cediço o entendimento de que a inversão de oitivas só gerará 

nulidade caso seja devidamente comprovado o prejuízo à defesa:

 “INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. ART. 400 DO 

CPP.COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO 

OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. "Necessária a 

comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o 

que não ocorreu no caso concreto" (STJ - HC 446.528/SP, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 20/9/2018).”

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. 

INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade 

processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo 

prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. 2. O 

Recorrente não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão 

da inversão da ordem das testemunhas, restringindo-se a sustentar a 

violação ao art. 400 do Código Penal - CP e afirmar que a condenação se 

deu com fundamento na prova oral colhida. 4. Agravo regimental 

desprovido. (STJ - AgRg no RHC 95.131/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)”

Ainda nesta seara, o momento oportuno para alegar o aludido prejuízo é 

na própria audiência de instrução, o que não ocorreu. Vejamos:

3. Do mesmo modo, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade 

pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido 

tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob 

pena de preclusão" (STJ - HC 446.528/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
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11/9/2018, DJe 20/9/2018).

Ademais, tendo a própria defesa concordado com a inversão da ordem de 

inquirição, descabe a alegação de nulidade, nos termos do art. 565, do 

CPP.

Vale destacar ainda, que na audiência em tela, foi oportunizada a 

realização de novo interrogatório, sendo o denunciado novamente 

inquirido, de acordo com a redação constante na ata de audiência, 

assinada ao final por todos os presentes (fl. 181):

“Em 22.11.2019, às 13hrs06min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado Woriston Barros da Cruz (OAB/MT- 

26.106/O). Realizado o pregão. Presente a testemunha Weides Aleixo da 

Silva, que foi ouvida. Presente o réu, que foi interrogado novamente. O 

Ministério Público ratifica as alegações finais já apresentadas. Após, o 

MM. Juiz, em áudio, decidiu: “1. Vistas à defesa técnica para alegações 

finais por memoriais. 2. Comunique-se ao Habeas Corpus 

1017191-97.2019.8.11.0000, que a instrução se encerrou nesta data e o 

Ministério Público reiterou as alegações finais já apresentadas, 

aguardando o feito as alegações finais da defesa. ” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.”

Assim, não comprovado o prejuízo à defesa causado pela inversão das 

oitivas, bem como registrada a concordância defensiva na realização do 

ato, afasto a preliminar alegada.

3. Do Mérito

 a) Do art. 33, caput, Lei 11.343/06.

 Da materialidade

O Ministério Público imputa ao denunciado a prática do delito tipificado no 

art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, alegando que ele comercializou 01 

(uma) porção de cocaína, forma de duas pedras, pesando 0,318g 

(trezentos e dezoito miligramas), ter em depósito mais 01 (uma) porção da 

referida droga, com pesagem de 19,853g (dezenove gramas e oitocentos 

e cinquenta e três miligramas de massa líquida) e 01 (uma) porção de 

cocaína, na forma de três pedras, totalizando 7,139g (sete gramas e cento 

e trinta e nove miligramas de massa líquida); bem como o acusa de prática 

do crime disposto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, arguindo que o réu 

manteve em guarda 03 (três) munições de uso permitido, calibre 38 SPL, 

marca CBC, ambas condutas sem autorização e em desacordo com 

determinação legal e regulamentar.

A materialidade delitiva referente à imputação de tráfico de drogas resta 

suficientemente comprovada pelo Laudo pericial preliminar (fls. 42/43) que 

apresenta o resultado positivo para cocaína, bem como laudo definitivo de 

fls. 125/129, o qual descreve o seguinte resultado:

 “Após a realização dos exames verificou-se que o material descrito no 

item “A” apresentou resultado NEGATIVO para a presença de COCAÍNA, 

porém POSITIVO para a presença de ÍONS BORATOS e o material descrito 

no item “B” apresentou resultado POSITIVO para a presença de 

COCAÍNA.”

 Da autoria e do dolo

Quanto à autoria, têm-se elementos probatórios comprovando que o 

denunciado tinha em depósito porções de cocaína e munições de uso 

permitido, circunstâncias corroboradas com a prova oral, como os 

depoimentos dos policiais militares Weides Aleixo da Silva e Rafael Pereira 

Borges da Rocha, presentes no flagrante, os quais, após receberem 

denúncias anônimas, foram até a residência a fim de realizarem o 

monitoramento, onde flagraram o denunciado comercializando 

entorpecentes, onde, durante o monitoramento, flagraram o réu 

comercializando drogas, o que motivou a abordagem do usuário de 

drogas, José Carlos Vieira de Souza, que confirmou, inquisitorialmente, ter 

adquirido entorpecentes com o réu, e, em continuação das diligências, 

realizaram buscas na residência do acusado, localizando várias porções 

de entorpecentes, bem como grande quantidade de dinheiro escondido e 

munições calibre 38 de uso permitido, e em buscas no terreno defronte a 

mencionada casa, encontraram uma balança de precisão.

O policial militar Weides Aleixo da Silva narrou de forma detalhada toda a 

ação que resultou na prisão do réu, bem como descreveu detalhadamente 

a apreensão das drogas e das munições:

“(00’30’) A gente fez monitoramento lá, quando o rapaz foi lá comprar 

droga; Pergunta: Quem era o rapaz? Você lembra? Resposta: Esqueci o 

nome dele já, [...] aí quando ele retornou, a gente passou pra abordar, a 

viatura abordou e achou duas porções de pasta base com ele, ai ele falou, 

confessou que tinha comprado do Samuel; Pergunta: Falou o nome 

Samuel? Resposta: Falou; (01’04’) Pergunta: E tinha denúncia que lá era 

boca de fumo? Resposta: Tinha denúncia, inclusive naquele dia a gente 

tinha recebido uma denúncia que ele estava traficando; (01’01’) Pergunta: 

Você mesmo participou da detenção desse usuário ou foi só a polícia 

fardada? Resposta: Participei, participei também; Pergunta: Você viu ele 

falando que tinha comprado do Samuel? Resposta: Vi também. (01’24’) 

Pergunta: E aí, vocês foram na casa do Samuel? Resposta: Fomos, igual 

ele falou, que o Samuel estava sentado lá na calçada, mesmo igual o 

rapaz que foi encontrado com a droga falou. Aí, diante disso entrou na 

residência, achou mais droga na residência, achou munição de 38, achou 

dinheiro, muito dinheiro escondido no colchão do quarto dele, achou 

dinheiro no bolso dele, na carteira do bolso dele, achou uma balança de 

precisão no lote em frente, onde tinha denúncia também que ele ia nesse 

lote baldio de frente também e ele ia com frequência também; (01’30’) 

Pergunta: Achou dinheiro? Resposta: Muito dinheiro; (02’28’) Pergunta: A 

droga foi encontrada na casa então? Resposta: Foi, na casa dele; 

Pergunta: E você lembra a quantidade e em local da casa? Resposta: Foi 

encontrado em uns potes em cima de uma máquina de lavar roupa; (08’36’) 

Pergunta: Descreva, do primeiro momento que o senhor viu o usuário até a 

abordagem; Resposta: Lá tem um posto de gasolina que fica a mais ou 

menos uns 600m de lá, ai ele estava indo a pé e falei o usuário ia comprar 

droga lá [...] e foi na casa dele, certinho aí comprou e volto pelo mesmo 

trajeto que ele veio, aí a gente abordou ele; Pergunta: O senhor viu o ato 

de comprar? Resposta: A gente não viu porque ficou mais longe, mas que 

ele foi lá, que a gente viu ele lá conversando com o cara a gente viu; 

Pergunta: Então o senhor viu ele conversando com o Samuel? Resposta: 

Sim senhor; Pergunta Frente a frente? Reposta: Frente a frente; Pergunta: 

O senhor viu se eles trocaram objetos? Reposta: Não, aí não deu pra ver 

não, mas que o Samuel foi lá e conversou com ele, e ele foi no Samuel e 

conversou com o Samuel e saiu, o Samuel saiu e depois retornou; 

Pergunta: E foi rápido ou longa essa saída? Resposta: Foi rapidinho; 

Pergunta: Na tua experiência quando um usuário vai comprar, esse 

encontro com quem vende é rápido? Resposta: É rápido, é bem rápido. 

Geralmente eles já deixam tudo pronto, já deixa os trem tudo cortadinho; 

[...] (10’44’) Foi um UBER lá e pegou uma passageira do lado da casa dele, 

aí esse motorista do UBER viu ele vendendo droga pra outra pessoa, [...], 

ai ele pegou e ligou para o 190 informando que lá era uma boca de fumo, 

que viu o cara entregando droga e passou as características dele, só que 

a gente já sabia onde era. Só que nisso, a mulher, a passageira ligou para 

cunhada dele que a polícia ia lá, que o motorista do UBER tinha avisado 

para a polícia que ele estava vendendo droga. Isso a cunhada dele falou 

para mim, que a mulher ligou, a passageira do UBER; (11’50’) Pergunta: 

Você sabe se ele tomou alguma providência diante dessa informação? 

Resposta: Eu acho que ele pode ter tomado, porque a gente não 

encontrou droga com ele, encontrou só o dinheiro; [...] (12’51’) Através da 

denúncia que falou que o motorista do UBER viu ele indo lá e voltou, ele 

falou que ele foi lá na palha de arroz e voltou para entregar a droga para o 

cara lá, esse outro usuário que ele tinha vendido, depois a gente foi lá, 

procurou, vasculhamos tudo lá e não achou a droga, achou a balança 

(...)”.

 ,

A testemunha, também policial militar, Rafael Pereira Borges da Rocha 

relata o momento em que visualizaram o usuário adquirindo drogas com o 

denunciado, bem como o momento da abordagem do réu e a apreensão 

das drogas:

“(00’38’) Na data em questão a gente estava monitorando uma denúncia, 

mais de uma denúncia [...], no momento que a gente tinha acabado de se 

aproximar do local, a gente viu um usuário saindo da residência dele. De 

imediato a gente em contato com a guarnição de área, caracterizada, e 

conseguiram realizar a abordagem dele, [...] no momento da abordagem foi 

constatado que ele estava com duas pedras de pasta base no bolso 

traseiro, aí foi questionado onde ele tinha adquirido essas pedras, 

perguntamos se era uma boca de fumo e ele disse que era, de quem ele 

comprou, onde foi, aí citou que havia comprado com um rapaz que está 

sempre sentado na porta da casa dele de esquina [...] aí foi nesse 

momento que a gente deteve o suspeito; (01’54’) Pergunta: Então pelas 

informações do usuário a casa era do Samuel? Resposta: Sim; (03’53’) 

Pergunta: Aonde foram encontradas as munições era casa dele? 

Resposta: Era casa dele, isso; (04’06’) Aí a guarnição chegou lá e foi 

encontrado entorpecente, [...] foi encontrado, se não me engano, pasta 

base do mesmo material que foi encontrado com o usuário, foi encontrado 

cocaína, munição de 38. Na averiguação do quarto dele, a irmã dele 
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acompanhou também, que foi encontrada outra carteira, similar à que foi 

encontrada com ele, lotada de dinheiro escondida dentro da cama; (04’50’) 

Pergunta: Balança foi encontrada? Resposta: Já haviam outras denúncias 

que algumas partes do entorpecente, balança e até mesmo dinheiro que 

ele acumulava, para não ficar com flagrante próximo, ele colocava num 

terreno de frente. [...] ai foi quando a gente pegou e tinha uma fileira bem 

grande palha de arroz e começamos a procurar e achamos a balança de 

precisão; (05’46’) Então não estava dentro da casa dele não? Resposta: 

Não, porque o modus operandi dele é o seguinte: ele traficava ali; parte do 

dinheiro que ele coletava, ele levava para dentro da casa dele e parte de 

ilícito ficava dentro da casa dele, aí a outra parte para ficar mais prático 

ele ficava com ele lá próximo; Pergunta: Vocês chegaram a ver ele indo 

nesse local nesse monitoramento que vocês fizeram? Chegaram a ver ele 

se deslocando da casa dele? Resposta: Sim, para a região de mata ali [...] 

colaboradores já falaram para gente também [...]”.

O policial militar Lázaro Francisco Gouveia de Souza, em juízo, confirmou 

as alegações supracitadas.

Corrobora com os depoimentos dos policiais acima as declarações 

inquisitoriais do usuário José Carlos Vieira de Souza, confirmando ter 

adquirido drogas com o denunciado Samuel Carlos da Silva Cruz, no dia 

dos fatos:

“(...) QUE, afirma que no dia de hoje, 20/04/2019, foi até a casa de 

SAMUEL comprar pasta base; QUE, comprou uma pedra de pasta base 

pela quantia de R$ 10,00 e que assim que saiu da casa quebrou no meio; 

(...) QUE, afirma que comprou droga com SAMUEL na data de hoje, 

20/04/2019, e que inclusive, essa é a segunda vez que compra pasta 

base na mesma residência, (...); QUE, afirma que os policiais que lhe 

abordaram viram o declarante saindo com a droga; QUE, afirma que 

confessou onde tinha comprado pasta base de livre e espontânea 

vontade (...).”.

 A testemunha Sarah Rúbia Silva Cruz Balbino, irmã do réu, informou, em 

juízo, que acompanhou a realização das buscas na residência do 

acusado, seu vizinho na época dos fatos, e presenciou o encontro das 

munições e do entorpecente:

“(02’40’) Quando a senhora foi ouvida na delegacia, a senhora falou que 

viu o momento em que os policiais localizaram na área dos fundos, na 

casa do Samuel, dentro de uma lata, substância entorpecente? Resposta: 

Sim, na hora que eles estavam mexendo lá, eles me mostraram o que tinha 

visto, mas só por alto; Pergunta: mas a senhora viu que a droga foi 

encontrada lá? Resposta: É, acho que eu vi sim, um pedacinho lá; (03’28’) 

Eu vi eles juntando um dinheirinho na lata lá; pergunta: Essas munições, a 

senhora disse que viu no mesmo pote que essa droga que era branca, 

que foi encontrada munições também, foi apreendida munições, a senhora 

presenciou isso? Resposta: Sim; (...)”.

O depoimento acima é parcialmente conflitante com o prestado em sede 

inquisitorial, uma vez que naquela oportunidade a testemunha afirmou que 

o acusado realizava a mercancia de entorpecentes, alegação que foi 

retificada em juízo.

É possível utilizar-se o depoimento inquisitorial de testemunha que se 

retratou quando de sua oitiva em juízo. Nesse sentido:

“(...)Paralelamente a isso, temos a versão apresentada pela testemunha 

F.C.G., que na fase policial, consoante já referido, reconheceu a ré como 

sendo a pessoa que lhe vendera crack em duas oportunidades. É verdade 

que, em juízo, modificou a sua versão. A retratação, contudo, não produz 

efeito por si só, devendo ser acompanhada de elementos aptos a elidir a 

versão anteriormente fornecida, sendo necessário que o agente justifique 

a modificação de sua declaração e faça a prova respectiva. De nada vale 

a retratação de quem não comprova suas alegações para infirmar anterior 

depoimento, menos ainda no presente caso, quando não existem provas 

de que a testemunha tenha sido coagida pelos policiais. Outrossim, é 

corriqueiro, em delitos como o da espécie, que as testemunhas modifiquem 

os seus depoimentos, sobretudo para evitar futuras represálias por parte 

dos traficantes. (...)” (TJRS, Apelação Crime, Nº 70077807774, Segunda 

Câmara Criminal, d.j. 26-07-2018).

Diante do acervo probatório supra, denota-se a existência de dolo direto, 

principalmente se associado com o conteúdo das declarações das 

testemunhas que presenciaram o denunciado comercializando os 

entorpecentes, corroborado com as declarações inquisitoriais do usuário 

José Carlos Vieira de Souza, confirmando que adquiriu entorpecentes com 

o réu em mais de uma oportunidade.

Além disso, corrobora para o édito condenatório a qualidade da droga 

(pasta base de cocaína) apreendida juntamente com produtos utilizados 

para multiplicação e preparo da droga, conforme termo de fl. 31, fatores 

que permitem concluir pela existência de intenção direta de traficar.

Ademais, não foi produzido nenhum elemento probatório capaz de infirmar 

as declarações dos policiais que participaram da investigação, 

abordagem, prisão do denunciado e apreensão dos produtos ilícitos. 

Assim, os depoimentos revelam-se fontes de provas da autoria delitiva.

O denunciado, quando interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, 

alegando ser apenas usuário de entorpecentes, mas afirmou ser dono das 

munições que foram apreendidas:

“(00’55’) Pergunta: É verdade que você estava traficando? Resposta: Não, 

eu sou só usuário de maconha, (...) mas a droga, a minha irmã que 

acompanhou a busca, não achou essas drogas que eles estão falando; 

(04’20’) Pergunta: E essa balança de precisão que foi achada em um lote 

do lado da sua casa? Resposta: Eu não sei, porque era em outro lote, eu 

não tenho conhecimento; pergunta: Então você nega que era traficante? 

Resposta: nego, sou só usuário; (...)”.

Para aferição se a conduta se amolda ao delito de porte de drogas para 

consumo pessoal ou ao delito de tráfico de drogas, o próprio art. 28, § 2º, 

da Lei nº. 11.343/06 enfatiza que “para determinar se a droga 

destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à 

quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente”.

Conclui-se pela existência de intenção direta de mercancia ilícita, pelas 

seguintes circunstâncias: a) apreensão da droga com o usuário José 

Carlos Vieira de Souza, logo após tê-la adquirida com o réu; b) apreensão 

de droga na residência do denunciado; c) apreensão de munições; d) 

apreensão utensílios para multiplicar a droga; e) oitivas dos policiais 

militares que executaram a prisão em flagrante.

 Ademais, tem a jurisprudência entendido desnecessário ficar evidente o 

fim da comercialização, mas tão somente um conjunto indiciário suficiente 

dos elementos definidos no tipo penal incriminador, o que ficou claramente 

demonstrado no presente processo. Veja-se, STJ, REsp 812.950/RS, d.j. 

29/05/2008, mutatis mutandis:

“(...) O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que, para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei 6.368/76, 

não se exige a presença do especial fim de agir consistente na finalidade 

de comercialização da droga, sendo suficiente a prática de qualquer das 

condutas estabelecidas no dispositivo. (..)” (grifos nossos)

E, ainda, STJ, AgRg no Ag 735.655/RS, d.j. 28/06/2007:

“(...) 1. Razão assiste ao agravante ao afirmar que esta Corte vem 

decidindo no sentido de ser prescindível a comprovação da destinação 

comercial da substância entorpecente para configurar o delito previsto no 

art. 12 da Lei 6.368/76. (Resp nº 846.481/MG, Relator o Ministro Felix 

Fischer, DJU 30/4/2007; Resp nº 827.323/PR, Relator o Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, DJU 25/9/2006, e HC nº 44.119/BA, Relatora a Ministra 

Laurita Vaz, DJU 8/5/2006, dentre outros) (...)” (grifos nossos)

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do 

tipo de injusto e inexistindo, nem sequer alegadas, excludentes de ilicitude 

e culpabilidade, reputo provada e consumada a hipótese típica do art. 33, 

Lei 11.343/06.

 Da dosimetria

 Da pena base

 Quanto à pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado de 

que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma 

do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal 

garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos 

princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da 

democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referente ao autor 

consubstanciada personalidade não é avaliável em desfavor da situação 

jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não 

se vislumbram hipóteses favoráveis na circunstância judiciais rn eferentes 

ao autor.

 Quanto à culpabilidade, à circunstância, às consequências, à conduta 

social e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

 Destaca-se haver maus antecedentes. Com efeito, o réu foi condenado 

na ação penal de cód. 216175/1ª Vara Criminal, à pena de 02 (dois) anos 

e 02 (dois) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 14.08.2017, 

tendo o fato sido praticado em 27.12.2015.

 A jurisprudência convergiu para o entendimento de existência de maus 

antecedentes na hipótese de condenação com trânsito em julgado 
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posterior ao delito em exame cometido em data anterior a este:

 “III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente no 

sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado 

posterior à prática delitiva em apuração, pode ensejar a exasperação da 

pena-base, a título de maus antecedentes.” (STJ, HC 500.446/RJ, d.j. 

18/06/2019)

 Em razão disto, elevo a pena em 1/6 (um sexto), sobre o mínimo 

cominado, resultando em um aumento de 10 (dez meses), certo que a 

jurisprudência sedimentou o entendimento da elevação neste patamar 

quanto a cada circunstância judicial valorada negativamente:

 “2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro 

parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de 

circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para 

cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente.” (STJ, AgRg 

no HC 471.847/MS, d.j. 28/03/2019)

 “4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento 

da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve 

seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial 

negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal patamar 

necessita de fundamentação tomada a partir de elementos concretos dos 

autos.” (STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, d.j. 02/10/2018).

In casu, o comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, 

dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a 

ordem pública e a saúde pública.

 Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, não 

verifico circunstância apta a justificar um incremento na pena nesta fase.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a 

reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da 

culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a 

pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Da pena provisória

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

 Interrogado, o réu admitiu a posse e propriedade de parte dos 

entorpecentes, argumentando que seriam destinados para uso. Este tipo 

de autodefesa não permite ser considerada como confissão, a teor da 

Súmula 630, STJ:

 “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo 

acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para 

uso próprio.”

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, uma vez 

que o contra o denunciado tramitam os seguintes processos: a) Ação 

penal cód. 270302/JECRIM, com imputação de desobediência e crimes de 

trânsito; b) Inquérito Policial cód. 310797/1ª Vara Criminal, com imputação 

de tráfico de drogas, distribuída em 04.07.2019; c) Executivo de pena nº. 

14190-46.2018.8.11.0004/1ª Vara Criminal, cumprindo pena pelos crimes 

de tráfico privilegiado e ingresso de aparelho de comunicação em 

estabelecimento prisional, restando, até a presente data, cumprir 01 (um) 

ano, 08 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão. Tudo isto indica a vivência 

delitiva do réu.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

consubstanciado no enunciado 52: “É possível considerar inquéritos 

policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico 

privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4° (Incidente de Uniformização 

de Jurisprudência N° 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição nº 

10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018)” (grifo nosso).

 Do mesmo modo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4. A vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da 

minorante do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, 

ainda que indicada por feitos em andamento, como tem decidido esta Corte 

5. Habeas corpus não conhecido. (STJ-HC 258.996/RJ, d.j. em 07/06/2016) 

(grifo nosso).

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa, aplico-a em 500 (quinhentos) dias multas, pelos 

mesmos critérios adotados quando da fixação da pen privativa de 

liberdade, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 

11.343/06).

 Da substituição

 Incabível a substituição da pena privativa por restritiva, ante a quantidade 

da pena (art. 44, I, CP).

Do regime

Dado que tramitam contra o réu uma ação penal, um inquérito policial e uma 

execução penal: a) Ação penal cód. 270302/JECRIM, com imputação de 

desobediência e crimes de trânsito; b) Inquérito Policial cód. 310797/1ª 

Vara Criminal, com imputação de tráfico de drogas, distribuída em 

04.07.2019; c) Executivo de pena nº. 14190-46.2018.8.11.0004/1ª Vara 

Criminal, cumprindo pena pelos crimes de tráfico privilegiado e ingresso de 

aparelho de comunicação em estabelecimento prisional, restando, até a 

presente data, cumprir 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 1 (um) dia, 

verifica-se haver reiteração criminosa, apta a justificar o regime inicial 

fechado, considerando, sobretudo, a avaliação negativa das 

circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, CP).

 Do direito de recorrer em liberdade

 Considerando a reiteração criminosa, quantidade da pena, o regime fixado 

e a persistência das razões que decretaram a preventiva (fl. 79), nego o 

direito de recorrer em liberdade, considerando, sobretudo, que o réu teve 

a sua liberdade revogada nas fl.79.

 b) Da imputação do artigo 12, caput, Lei 10.826/03

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão de fl. 31, 

que descreve a apreensão:

a) 04 (quatro) munições Cal. 38 intactas;

Submetidas à perícia das munições, atestou-se o laudo (fls. 45/46):

 “Ante o exposto, visto e examina conclui o signatário do presente Laudo 

que 3 (três) dos cartuchos encaminhados, no estado em que se 

encontravam, se mostraram eficientes para efetuar disparo. ”

Quanto à autoria delitiva, o acusado, quando inquirido em fase judicial, 

apesar de negar realizar a mercancia de drogas, afirmou que era o 

proprietário das munições encontradas em sua residência, vejamos:

“ (01’15’) e dessa vez que eles entrou lá em casa, eles não acharam 

droga nenhuma, só acharam essas munições que são minhas e esse 

bórico; ”

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento do policial militar 

Rafael Pereira Borges da Rocha, que participou das buscas na residência 

do réu em que localizaram as munições:

“(03’53’) Pergunta: Aonde foram encontradas as munições era casa dele? 

Resposta: Era casa dele, isso; (04’06’) Aí a guarnição chegou lá e foi 

encontrado entorpecente, [...] foi encontrado, se não me engano, pasta 

base do mesmo material que foi encontrado com o usuário, foi encontrado 

cocaína, munição de 38. ”.

O depoimento acima é confirmado pelo policial militar Weides Aleixo da 

Silva, cuja trecho segue abaixo:

“(01’24’) Pergunta: E aí, vocês foram na casa do Samuel? Resposta: 

Fomos, igual ele falou, que o Samuel estava sentado lá na calçada, mesmo 

igual o rapaz que foi encontrado com a droga falou. Aí, diante disso entrou 

na residência, achou mais droga na residência, achou munição de 38, (...)”

O crime de porte ilegal de munição é classificado como crime de mera 

conduta ou de perigo abstrato, ou seja, não depende de lesão ou perigo 

concreto para se concretizar, porquanto não exige resultado naturalístico:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO 

RESTRITO. TIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 1. É pacífica a jurisprudência dos 

Tribunais Superiores no sentido de que os delitos de porte de armas e 

munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei 

nº 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que 

se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da 

insignificância independentemente da quantidade apreendida. 2. Agravo 

regimental improvido.” (AgRg no REsp 1682315/RJ, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

13/11/2017).

Quanto à pretensão defensiva, de aplicação do princípio da insignificância, 

não reputo merecedora de acolhimento. O STJ firmou entendimento de que 

o princípio da insignificância não poderá ser aplicado nos delitos previstos 

nos arts. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03:

TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 12 DA LEI N. 

10.826/2003. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE 

PERIGO ABSTRATO. 2. A simples conduta de possuir ou portar ilegalmente 

arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos 
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previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.10.826/03, sendo inaplicável o 

princípio da insignificância. (STJ - HC 434.093/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 24/04/2018).

Além disso, destaca-se que as munições foram apreendidas em contexto 

de tráfico de entorpecentes e em local onde a mercancia de drogas era 

realizada pelo réu. Portanto, essas informações, aliadas a reiteração 

criminosa e ao contexto de tráfico de drogas, são argumentos que 

afastam a insignificância.

Deste modo, restando axiomaticamente comprovado que no dia dos fatos 

o acusado Samuel Carlos da Silva Cruz portou munições de arma de fogo 

de uso permitido no dia dos fatos, julgo procedente a pretensão punitiva 

contida na denúncia de fls. 01-C/01-E, e condeno o acusado como incurso 

no tipo penal do art. 12, da Lei nº. 10.826/2003.

Da pena- base

Atendendo-se, para fins de coerência argumentativa, aos critérios acima 

expostos, quando da fixação da pena-base do delito do artigo 33, caput, 

Lei 11.343/06, destaco os maus antecedentes, portanto fixo-a em 1(um) 

ano e 02 (dois) meses de detenção.

Da pena provisória

 Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena 

provisória. Inexistem agravantes ou atenuantes alegadas pela acusação 

ou Defesa, fixo a pena provisória em 1(um) ano e 02 (dois) meses de 

detenção.

 Da pena definitiva

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno 

definitiva em 1(um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Da pena de multa

Considerando, para fins de coerência, a análise das circunstâncias 

judiciais acima empreendida, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede 

do art. 49, caput, do CP, pois a pena-base permaneceu no mínimo legal.

 Considerando art. 49, §1°, do CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário 

mínimo o dia-multa, atentando para o art. 60, do CP, principalmente porque 

não comprovada sua situação financeira.

Do concurso material

Sendo praticadas duas infrações penais mediante mais de uma conduta, o 

concurso de crimes há de ser o material, na forma do art. 69, do Código 

Penal.

Deste modo considerando o sistema do cúmulo material, quanto às penas 

corpóreas resta o acusado condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 

11.343/06, e à pena de 1(um) ano e 02 (dois) meses de detenção pelo 

delito tipificado no art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Quanto à pena de multa em atenção ao disposto no art. 72, do Código 

Penal, resta o acusado condenado ao pagamento de 510 (quinhentos e 

dez) dias-multa, estes calculados no importe de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Da substituição

 Quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, 

inaplicável a substituição da privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, eis que a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, 

não preenchendo, assim, o disposto no art. 44, inciso I, do CP.

Quanto ao delito tipificado no art. 12, da Lei nº. 10.826/03, inaplicável a 

substituição ante o disposto no art. 69, § 1º, do Código Penal, o qual 

impede a aplicação da substituição da privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, quando for aplicada pena privativa de liberdade, não 

suspensa, à outra infração penal em concurso.

No caso nos autos não houve a aplicação do art. 77, do CP, ao delito de 

tráfico de drogas, pelo que se mostra incabível a substituição para o crime 

de posse irregular de munição de uso permitido.

Do regime derivado do concurso de crimes

Ante a quantidade; a qualidade da pena; a valoração negativa de 

circunstância judicial e a reincidência, fixo o regime inicial fechado (artigo 

33, § 2º, alínea “a”, e §3º, do CP).

Do direito de recorrer em liberdade

Ante a quantidade da pena aplicada, a valoração negativa de 

circunstâncias judiciais; a reincidência e o regime fixado, bem como 

considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o tramitar 

da ação penal, invoco as razões da preventiva de fls. 65/66, e, nego ao 

réu o direito de recorrer em liberdade.

 3. Dispositivo

a) Condeno o acusado Samuel Carlos da Silva Cruz como incurso na 

sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando, a pena de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e como incurso na sanção do 

art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

detenção, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2°, 

alínea ‘b’, CP), vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;

 b) Condeno o acusado Leonardo Cândido de Sousa ao pagamento de 510 

(quinhentos e dez) dias-multas, na razão de 1/30 do salário mínimo o dia 

multa;

c) Nego ao acusado direito de recorrer em liberdade;

d) Condeno ao pagamento de custas;

e) Destrua-se as drogas apreendidas, o rolo de papel filme, a balança de 

precisão, as embalagens plásticas transparentes, as facas, o recipiente 

de plástico (fl. 31);

f) Remetam-se as munições apreendidas ao Comando do Exército;

g) Devolva-se os objetos relacionados na fl. 31 à quem for de direito, 

quais sejam: duas carteiras e documentos do veículo de placa NVO-9361;

h) Decreto a perda do valor e demais bens apreendidos e relacionados às 

fl. 31, em favor da União, conforme artigo 63, da Lei 11.343/06;

i) Com o trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, 

inc. III, CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena (art. 105, da LEP), e 3) 

cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;

j) Comunique-se a condenação no executivo de pena do denunciado;

k) Na intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, 

CNCGJ-TJMT;

l) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, após o 

trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.

Barra do Garças/MT, 24.1.2020

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194558 Nr: 232-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Cristina de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:12027/MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Decisão

Autos de cód. 194558

Trata-se de denúncia em face de Márcia Cristina de Araújo, filha de João 

Araújo Ferreira e Maria Aparecida da Conceição Ferreira, nascida em 

19.03.1981, imputando-lhe fatos subsumíveis ao art. 121, §2º, inc. II, na 

modalidade do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, tendo os fatos sido 

perpetrados em 04.09.2014, em face de Elaine Cristina de Jesus Nunes.

O recebimento da denúncia operou-se em 07.10.2015 (fl. 45). A ré foi 

citada pessoalmente (fl. 48v) e apresentou resposta à acusação (fls. 

51-52), reservando-se no direito de discutir o mérito ao final e arrolando 

testemunhas.

 Encerrada a instrução, o Ministério Público, em alegações finais (fls. 

132-135), postula a desclassificação para o art. 129, caput, CP, e a 

defesa, também em alegações finais (fls. 137-139), requer a absolvição e, 

em caso subsidiário, a desclassificação par ao art. 129, §4º, CP.

 Na decisão de fls. 140/144, a ré Márcia Cristina de Araújo foi pronunciada 

como incursa no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código 

Penal com implicações na Lei 8.072/90. Publicação no DJE, ocorrida em de 

02/12/2019.

A defesa técnica, na fl. 146, apresenta recurso em sentido estrito, com 

fulcro no art. 581, inc. IV, do CPP, protocolizado no dia 05.12.2019.

 Recebo o recurso ante a tempestividade e legitimidade.

Vistas para a defesa técnica para apresentação das razões recursais. 

Após, vistas para o Ministério Público para contrarrazões. Após, 

conclusos.

 Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 24.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 294430 Nr: 15553-68.2018.811.0004
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadisley Menezes Silva, Izis Ariel Souza, 

Wedislayne Menezes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcos Aurélio da Silva Parreira - 

OAB:44870/GO, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Decisão

Autos de cód. 294430

1) Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Wadisley Menezes Silva, vulgo “Leitão”, nascido em 18.01.1984, 

filho de Margarene Menezes Silva, Wedislayne Menezes Silva, nascida em 

04.04.1997, filha de Wellington da Silva Lima e de Margarene Menezes 

Silva, e Izes Ariel Souza, filha de Wilton Souza Filho e de Maria Fátima 

Andrade Souza, incursos, em tese, na figura típica do art. 33, caput, e art. 

35, ambos da Lei nº 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, 

incorrendo, ainda, os denunciados Wedisley e Wedislayne na agravante 

descrita no art. 61, inc. I, do Código Penal.

 Os acusados foram presos em flagrante no dia 01.11.2018.

Em decisão de fls. 101/104, o Juiz plantonista converteu a prisão em 

flagrante dos acusados em preventiva.

Realizada audiência de custódia no dia 13.11.2018 (fl. 117), as acusadas 

Izes Ariel Souza, Wedislayne Menezes Silva e o acusado Wadisley 

Menezes Silva, foram colocados em liberdade, com medida cautelar de 

recolhimento domiciliar noturno mediante monitoramento eletrônico das 

20hrs às 06hrs.

 As acusadas foram colocadas em liberdade no dia 13.11.2018 (fl. 122), 

entretanto, não foi possível cumprir o alvará de soltura com relação ao 

acusado Wadisley Menezes Silva, uma vez que este se encontrava preso 

por outro processo, conforme certidão de fl. 131.

Notificados (fls. 158), a ré Wedislayne Menezes Silva e réu Wadisley 

Menezes Silva apresentaram, respectivamente, resposta à acusação às 

fls. 181/182. Contudo, pendia, ainda, apresentação da resposta à 

acusação pela ré Izes Ariel Souza, a qual foi juntada aos autos à fl. 242.

De acordo com decisão de fls. 211/213, foi decretada a prisão preventiva 

da acusada Wedislayne Menezes Silva, ante ofício n° 393/2019/CPBG-MT 

(fl. 199), datado de 04.09.2019, em que constava informação de 

descumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, 

bem como em relação ao aparelho da monitoração eletrônica.

Por fim, após prontuário médico que indicou a gravidez da acusada 

Wedislayne Menezes Silva, constatado através de teste BHCG (fls. 

227/234), determinou-se em favor desta, conforme decisão de fls. 235, a 

substituição da prisão preventiva para recolhimento domiciliar das 

20hrs00min a 06hrs00min (MT).

 É o breve relato dos fatos.

2) Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-D/01-G, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e o arrolamento de 05 (cinco) testemunhas, bem como se 

verificam ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art. 

395, do CPP.

Além disso, existente a justa causa, uma vez que presente laudo de 

exame pericial de constatação às fls. 43/44, o qual apresentou resultado 

positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (Maconha), substância 

considerada de uso proscrito no país, podendo causar dependência física 

e/ou psíquica.

 Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art. 

395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls. 01-D/01-G.

 3) Da análise da resposta

O acusado Wadisley Menezes Silva, por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentou defesa prévia na fl. 181, reservando-se no direito de analisar 

o mérito em momento oportuno, tendo apresentado defesa prévia nas 

mesmas condições, às fls 182 e 242, respectivamente, as acusadas 

Wedislayne Menezes Silva e Izes Ariel Souza.

Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 

decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

Foram arroladas pela defesa as mesmas testemunhas delineadas pelo 

Ministério Público para audiência de instrução e julgamento, reservando-se 

na prerrogativa de, em eventual necessidade, após a efetiva realização de 

entrevista pessoal com a denunciada, que, atualmente, encontra-se 

segregada na Penitenciária Feminina de Cuiabá, arrolar eventuais 

testemunhas.

4) Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls. 01-D/01-G;

b) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23.03.2020 às 

13hrs00min (MT);

c) Expeça-se carta precatória para inquirir e intimar as acusadas 

Wedislayne Menezes Silva e Izes Ariel Souza acerca da audiência 

designada;

d) Requisite-se a presença da ré Izes Ariel Souza que se encontra 

reclusa na capital do Estado de Mato Grosso;

e) Intimem-se;

f) Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222086 Nr: 4090-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wkaristton Barbosa Laureano, Eduardo Pereira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos cód. 222086

1. Relatório

Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em desfavor dos 

acusados Wkaristton Barbosa Lauriano, nascido em 07.04.1994, filho de 

Hermes Lauriano dos Santos e de Marcilene Barbosa de Freitas, e 

Eduardo Pereira da Silva, nascido em 10.01.1995, filho de Thelmo Eduardo 

da Silva Porto e de Vanilda Pereira Bueno, incursos, em tese, na figura 

típica no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, perpetrados contra a vítima 

Jean Carlos Moreno Cavalcante.

No caderno inquisitorial constam BO nº 2014.134753 (fls. 04/05), Laudo de 

Exame de Corpo de Delito (fls. 10/11), Representação Policial Pela 

Expedição de Mandado de Busca e Apreensão (apenso I) e Relatório da 

Autoridade Policial (fls. 120/122).

A denúncia foi recebida em 08.02.2018.

Os acusados foram pessoalmente citados, sendo a citação de Eduardo 

Pereira Silva feita no dia 15.10.2018 e a de Wkaristton Barbosa Laureano 

no dia 29.10.2018, conforme consta no sistema Apolo.

 2. Da análise da resposta

O réu Wkaristton Barbosa Lauriano, por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentou defesa prévia à fl. 105, reservando-se no direito de analisar o 

mérito em momento oportuno.

Não alegadas preliminares, questões de mérito (art. 397, do CPP), não é o 

caso de absolvição sumária.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRELIMINAR. 

ABSOLVIÇÃOSUMÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Não 

exige o art. 397 do CPP que a decisão que indefere o pedido de absolvição 

sumária, de natureza interlocutória, seja fundamentada de forma 

exauriente e pormenorizada. Somente na hipótese de absolvição sumária, 

decisão terminativa que implica a extinção do feito, ato de conteúdo 
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decisório, é que a fundamentação há que ser alentada, até mesmo para 

que possa ser feito o devido controle jurisdicional pelas partes e pelos 

órgãos revisores. 2. Ordem de habeas corpus denegada. (TRF 1ª Região. 

HC 0053815-92.2010.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.240 de 20/09/2012).

 O réu Eduardo Pereira Silva, por meio de advogado constituído 

(procuração ad judicia fl. 78), apresentou defesa prévia às fls. 80/89, 

postulando pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para o 

delito de favorecimento pessoal, artigo 348 do CP, e, de maneira 

subsidiária, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

Nota-se que este não é o momento idôneo para que seja feita a análise 

sobre a capitulação do fato-crime e sua possível desclassificação para 

um delito de menor potencial ofensivo, visto que a próxima fase 

processual é a colheita de provas.

Com efeito, de acordo com o art. 419, do CPP, convencido o juiz, em 

discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos 

referidos no §1° do artigo 74 do mesmo codex, e não for competente para 

o julgamento, poderá remeter os autos ao juiz que o seja, análise esta, 

entretanto, que deverá ser feita em sede de alegações finais.

Ademais, não alegadas preliminares, nem hipóteses previstas no art. 397, 

do CPP, não é o caso de absolvição sumária.

Foram arroladas pela defesa as mesmas testemunhas delineadas pelo 

Ministério Público, bem como as testemunhas: Wilian Matos Rocha e 

Marilene Barbosa da Silva, para audiência de instrução e julgamento.

3. Dispositivo

a. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12.03.2020 às 

15hrs00min (horário de MT).

b. Intimem-se.

c. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269202 Nr: 455-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editon Teixeira de Sousa, José Robson Moizes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 269202

1. Trata-se de Ação Penal distribuída em desfavor dos réus José Robson 

Moizés de Lima, nascida em 22.05.1991, filho de José Honorato de Lima e 

Ana Cláudia Moizés de Lima, e Edilton Teixeira de Sousa, nascido em 

29.07.1990, filho de Raimundo de Jesus Goulart de Sousa e Maria Teixeira 

de Souza, condenados, pelo Eg. Conselho de Sentença em fls. 338/339, 

como incursos nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, III e IV, do CP, à 

pena de 15 (quinze) anos, de reclusão, ambos em regime fechado.

 2. Em fls. 341/346, os réus, por intermédio da Defensoria Pública, 

apresentaram as razões de apelação, requerendo a cassação veredicto 

por manifestamente contrário à prova dos autos, e, por conseguinte, 

submetido a novo julgamento, ou que a sentença de fls. 338/339 fosse 

reformada, para que afaste o aumento de pena de 01 (um) ano na pena 

base.

3. Em fls. 347/362, o Ministério Público apresentou as contrarrazões do 

recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença, nos exatos 

termos.

4. Desprovido o recurso defensivo por unanimidade, não houve alteração 

da pena definitiva fixada em sentença proferida por este juízo.

 5. Os réus interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido 

pela Segunda Câmara Criminal, o qual foi negado seguimento, conforme 

decisão que transitou em julgado em 13.12.2019.

 6. Ante o exposto, expeçam-se guias definitivas para serem incluídas nos 

respectivos executivos penais.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 8. Após, arquive-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 238990 Nr: 15466-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnathan José Ferreira, Enily Alves Paez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 Decisão

Autos de cód. 238990

1. Trata-se denúncia movida pelo Ministério Público Estadual contra 

Jhonnathan José Ferreira, nascido em 01.11.1991, filho de Cacildo José e 

Claudeny Ferreira de Jesus, bem como em face de Enily Alves Paez, 

nascida em 04.12.1993, filha de Paulo Antônio Paez e Liomar Alves da 

Luz, condenados à pena de 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses, de reclusão 

em regime fechado e, à pena de 05 (cinco) anos, de reclusão, em regime 

semiaberto, respectivamente, bem como pena de multa em 500 

(quinhentos) dias multas, pelo crime previsto no art.33, caput, da Lei 

11.343/06..

 2. Os réus apresentaram apelação e suas razões em 31.01.2019 (fls. 

213/232).

3. Desprovido o recurso defensivo por unanimidade, não houve alteração 

da pena definitiva fixada em sentença proferia por este juízo.

 4. Os réus interpuseram Recurso Especial contra o acórdão proferido 

pela Terceira Câmara Criminal, o qual foi negado seguimento, conforme, 

decisão esta que transitou em julgado em 06.12.2019.

 5. Ante o exposto, expeça-se guia de execução penal definitiva em 

conformidade com a sentença de fls. 219/224.

 6. Após, arquive-se.

 Barra do Garças-MT, 24 de janeiro de 2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 310290 Nr: 8093-93.2019.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1DdPdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdO, CAS, PLdJ, JAdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Lucas Fernandes - OAB:OAB/MT 22.838, Lucas 

Nascimento Gonçalves - OAB:46254/GO

 1. Conforme certidão de fls. 314, arquive-se.

2. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 206590 Nr: 7488-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Vieira Souza, Daniel Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

Autos para a Defensoria Pública para que apresente as razões da 

apelação interposta às fls. 153.

Ato continuo, encaminhe-se o feito para o Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311807 Nr: 8926-14.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Prediger, George Afonso Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 Vistos.

Considerando que Everton Prediger manifestou seu desejo de recorrer da 

sentença condenatória (fls. 181/183), intime-se a defesa para que 

apresente as razões do recurso de apelação.

Deixo de apreciar o pedido de fls. 170, tendo em vista que perdeu o objeto.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 319652 Nr: 12888-45.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN HOLANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - 

OAB:25.467, Sidnei Rodrigues De Lima - OAB:16653/MT

 Vistos.

Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

Intime-se a Defesa para que apresente as razões da apelação interposta 

às fls. 221.

Ato continuo, encaminhe-se o feito para o Ministério Público.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 196278 Nr: 1315-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Campos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Intime-se a parte recorrida para que apresente as contrarrazões.

 3 – Após, com as razões, desde já autorizo a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

4 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 180122 Nr: 2089-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerlucas Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca do retorno da 

carta precatória.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300814 Nr: 2785-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS 

NASCIMENTO GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

2785-76.2019.811.0004, Protocolo 300814, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNNE ALMEIDA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000163-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALYNNE 

ALMEIDA MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLEY EDUARDO 

DA SILVA, ROBERTA LOURENCO SILVA POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS 

DE DEPARTAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-61.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000334-61.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA ROSA DA SILVA LIMA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: ALCY BORGES LIRA - MT0001096A, SILFARNEY VIEIRA 

DO NASCIMENTO - MT0009980A Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO 

SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 81 de 792



ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000500-93.2019.8.11.0004 

Requerente: KATIANE RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S Nos termos 

da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001357-42.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA FRANCISCA DOS ANJOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001883-09.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA DA CONCEICAO NARDES DO ESPIRITO SANTO 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MECENA DE 

OLIVEIRA - MT13558/O Requerido: BANCO BRADESCO SA e outros 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- SP128341-A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JULIANO MARTINS 

MANSUR - RJ0113786A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-52.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA LONGUINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000548-52.2019.8.11.0004 

Requerente: LUCAS FERREIRA LONGUINHO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - MT0012971A Requerido: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730 Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 27 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MESSIAS RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001667-82.2018.8.11.0004 

Requerente: SUELI MESSIAS RODRIGUES ADVOGADO DO(A) 

INTERESSADO: LUCIANO JUSTINO DA SILVA - MT0015695A Requerido: 

VIACAO XAVANTE LTDA ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: WESLEY 

EDUARDO DA SILVA - MT0013617A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOPES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000164-55.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FABIANA LOPES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001153-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANY DO CARMO MEDRADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a), para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010622-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos à Execução apresentados nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001547-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NERY DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

o valor depositado nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de remessa ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAYANE DE 

ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000166-25.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAYANE DE 

ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000167-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAYANE DE 

ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-92.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-92.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAYANE DE 

ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-62.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000170-62.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAYANE DE 

ALMEIDA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-32.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000172-32.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AZOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000173-17.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDSON AZOLINI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL ARDUINI AZOLINI POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000667-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DALTOE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI PEDRO BONAMIGO OAB - SC10281-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BONARDI FRAGA (REQUERIDO)

ANDRE RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERSON FERREIRA VASCONCELOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Devolva-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-02.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA DAVID SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000174-02.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUANDA DAVID 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALERIA DA SILVA 

CAMPOS POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002558-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR LINA DA SILVA (REQUERENTE)

E. V. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA VIA ADVOGADO CONFORME ID. 

22526790.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-78.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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B. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar. 

Cáceres, 27 de janeiro de 2020 Jackline Marcia Dias Tingo Gestora 

Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 29-89.1999.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRA CATELAN CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DE CAMPOS CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALISSA GABRIELA 

CASTRILLON MACEDO - OAB:26858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada THALISSA GABRIEL CASTRILLON 

MACEDO do desarquivamento do processo, devendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98607 Nr: 4192-29.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDO, EOA, EFDO, IOA, IBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CURTI - 

OAB:29221-A PA, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - OAB:17232, JOSÉ MARIA 

DE SOUZA RAMOS - OAB:16559, JOVANE DALSÓQUIO - OAB:10289, 

PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 Certifico que intimo o advogado ALEXANDRE CURTI do desarquivamento 

do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142794 Nr: 630-41.2012.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Certifico que intimo o advogado ADEMIR MARTINEZ do desarquivamento 

do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena do retorno do mesmo ao arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA BENTO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI MODESTO DE OLIVEIRA (REU)

CANDIDO GIMENES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono com o fito de que, a parte autora manifeste, em 15 dias, quanto 

a certidão negativa da Oficiala (ID 24704246) onde noticiou a 

impossibilidade de citar/intimar o demandado VANDERLI MODESTO DE 

OLIVEIRA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA MOTTA (AUTOR(A))

TIAGO DA SILVA FAZOLO (AUTOR(A))

THELMA PIRES GERONIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de abril de 2020 às 15:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes e 

testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

18 de fevereiro de 2020 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 2ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estar presentes no referido ato 

designado, acompanhando as testemunhas e clientes, cabendo aos 

patronos constituídos a incumbência de intimar as testemunhas indicadas 

(art. 455, do CPC). Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003475-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILMERIS LENTE MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCE KELLY ANDRADE GONZAGA (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 28422831, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE SOUZA PORTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 28278408, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68174 Nr: 5637-87.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - OAB:24.157

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem no feito, informando acerca do cumprimento do acordo 

entabulado/homolgado (fls. 230/233), requerendo o que entender de 

direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

MUNICIPIO DE CÁCERES (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES OAB - MT4126/O 

(ADVOGADO(A))

NAOR DE MELO FRANCO OAB - MT19243/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação das partes, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar(em) acerca do relatório apresentado pelo 

administrador judicial (ID.Num. 27440689). Cáceres/MT, 27 de janeiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003071-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR MELO BATISTA (AUTOR(A))

GLAUCIA CRISTINA SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MAC LEOUD (REU)

Outros Interessados:

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação da parte 

representante do espolio e do confinante a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 27 

de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005010-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE NUNES MOTA (REU)

THIAGO DE MELO ABREU (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a(s) contestações e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cáceres/MT, 27 de janeiro 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROBERTO RICOMINI PICCELLI OAB - SP310376 (ADVOGADO(A))

 

Alvará honorários Perita

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002560-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do requerimento e 

documentos acostados aos autos (ID.Num. 27830862). Cáceres/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006299-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA BEATRIZ MARCHI ALVES OAB - SP367583-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JORDAO MONTEIRO OAB - SP353506 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação da carta 

precatória, deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de 

Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Cáceres/MT, 8 de novembro de 2019. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006310-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada do documento anexo. Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004328-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOUZA VITTORAZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerida, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do requerimento acostado aos autos 

(ID.Num. 27298687). Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003405-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

VENILTON DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

JANIELE SILVA LEITE (AUTOR(A))

JANELINE DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

JANILDE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO HEMPEL (REU)

LUMAVI TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1003405-65.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 475.940,00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JANILDE ALVES DA SILVA 

Endereço: Rua 3, Em frente Mercado Nê, Distrito de Nova Cáceres, NOVA 

CÁCERES (CÁCERES) - MT - CEP: 78233-000 Nome: JANELINE DA SILVA 

LEITE Endereço: Rua 3, Em frente Mercado Nê, Distrito de Nova Cáceres, 

NOVA CÁCERES (CÁCERES) - MT - CEP: 78233-000 Nome: JANIELE 

SILVA LEITE Endereço: Rua 3, Em frente Mercado Nê, Distrito de Nova 

Cáceres, NOVA CÁCERES (CÁCERES) - MT - CEP: 78233-000 Nome: 

VENILTON DA SILVA LEITE Endereço: Rua 3, Em frente Mercado Nê, 

Distrito de Nova Cáceres, NOVA CÁCERES (CÁCERES) - MT - CEP: 

78233-000 Nome: JANAINA DA SILVA LEITE Endereço: Rua 3, Em frente 

Mercado Nê, Distrito de Nova Cáceres, NOVA CÁCERES (CÁCERES) - MT 

- CEP: 78233-000 POLO PASSIVO: Nome: LUMAVI TRANSPORTES LTDA - 

ME Endereço: Rua Tocantis, 48, Sala C, São Lourenço, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS". Movida pela JANILDE 

ALVES DA SILVA, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 17700159 SSP/MT e do CPF nº 029.827.541-42; 

JANELINE DA SILVA LEITE, brasileira, solteira, estudante, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 24510327 SSP/MT e do CPF nº 

040.600.161-06; JANAINA DA SILVA LEITE FRANÇA, brasileira, casada, 

do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22786465 SSP/MT e do 

CPF nº 040.781.641-02; JANIELE SILVA LEITE, brasileira, solteira, 

estudante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25057952 SSP/MT e 

do CPF nº 061.675.461-26; e, VENILTON DA SILVA LEITE, brasileiro, 

solteiro, estudante, portador da Cédula de Identidade RG nº 25058703 

SSP/MT e do CPF nº 061.668.261-17; todos residentes em Rua 3 – em 

frete Mercado do Nê, Distrito de Nova Cáceres, em Cáceres/MT – CEP 

78.233-000, contra LUMAVI TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.364.250/0001-85, Rua 

Tocantins, nº48 - SALA C, São Lourenço, Campo Verde/ MT - CEP 

78.840-000; e, CARLOS ALBERTO HEMPEL, brasileiro, casado, motorista, 

portador da Cédula de Identidade CNH nº 0002769129-MT e do CPF nº 

390.356.389-72, residente na Rua dos Boiadeiros, quadra 16, casa nº 9, 

São Simão, em Várzea Grande/MT; pelas seguintes razões de fato e de 

direito que se alinha, a Requerente pretende obter a citação dos 

requeridos, para que responder a ação de indenização por danos 
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Materiais e morais do valor R$475.940,00 (quatrocentos e setenta e cinco 

mil, novecentos e quarenta reais). DOS PEDIDOS: Diante dos fatos e 

fundamentos jurídicos acima apresentados, restam veementemente 

demonstrados os danos materiais e morais experimentados pelos Autores 

em face da perda prematura de seu esposo/pai, fato de causou 

transtornos de ordem moral (abalo psicológico, sofrimentos, etc..) e 

material (necessidades financeiras, etc...), requer a Vossa Excelência: a) 

o deferimento da presente ação, determinando-se a citação dos Réus por 

Carta, via correio e com “AR”, visto serem seus endereços servidos pela 

entrega regular dos Correios e o procedimento compatível, constando as 

advertências para o caso de silêncio em eventual não apresentação de 

resposta; b) que lhes seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, nos 

termos das Leis nº 1.060/50 e nº 7.115/83 c/c art. 98 do CPC/2015; c) que 

após as formalidades legais, sejam os seus pedidos julgados 

TOTALMENTE PROCEDENTES, condenando os Réus a indenizarem os 

Autores: pelos danos materiais suportados, conferindo aos mesmos a 

importância de R$275.940,00 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e 

quarenta reais); e, pelos danos morais – com caráter punitivo e inibidor 

que a reparação deve ter – sugere que a indenização seja fixada em 

R$200.000,00 (R$40.000,00 para cada um dos Autores), concedidos de 

uma só vez conforme os termos do § único do art. 950 do CC/2002, e, 

sendo rejeitado esse quantum, que seja arbitrado por Vossa Excelência o 

valor que entender que seja justo, consoante o art. 326 do CPC/2015; c) 

que tudo seja acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, com fulcro no 

art. 406 do CC/2002 e 161, §1° do CTN, respectivamente, contados a partir 

da data do evento danoso, ou seja, a partir do dia 06/05/2018, na forma 

das Súmulas 54 do STJ e 43 do STF; d) a condenação dos Réus ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência, levando-se em consideração 

o valor da condenação, por ser medida de DIREITO e JUSTIÇA!!!. e) Provar 

o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos (arts. 369 do 

CPC/2015), notadamente depoimento pessoal dos Réus – sob pena de 

confissão, documental, testemunhal, pericial, juntada de novos 

documentos (art. 435 CPC/2015), bem como outros que Vossa Excelência 

houver por bem determinar produzir (art. 370 do CPC/2015). 9.- Do valor 

da causa. Dá-se a causa o valor de R$475.940,00 (quatrocentos e 

setenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais). Nestes termos, pede-se 

deferimento. Cuiabá-MT, 27 de junho de 2019. Assinado digitalmente Luiz 

Carlos Ribeiro Negrão advogado OAB-MT 4.632 DECISÃO: Vistos etc. 

Observa-se que o requerido CARLOS ALBERTO HAMPEL foi devidamente 

citado (id. 25532064 - Pág. 1). Já a requerida pessoa jurídica LUMAVI 

TRANSPORTES LTDA-ME não foi encontrada para citação nas duas 

diligências realizadas nos autos (id. 22167397 - Pág. 1 e 25292963 - Pág. 

1). Portanto, defiro o requerimento contido no id. 25374029 - Pág. 1 no 

sentido de que seja a ré LUMAVI citada por edital. Expeça-se o 

necessário. Havendo o decurso do prazo sem o comparecimento 

espontâneo, intime-se então a DEFENSORIA PÚBLICA para que atue no 

feito na condição de curadora especial, ocasião em que deverá se 

manifestar no prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 07 

de Novembro de 2019 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA, digitei. Cáceres , 13 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000629-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.186,44 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN 

QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

POLO PASSIVO: Nome: CRISTIANE MENDES LEITE Endereço: Rua Prefeito 

José Lacerda, 2788, Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Cuida-se de ação renovatória de contrato de locação não 

residencial proposta por AMERICEL S/A em face de CRISTIANE MENDES 

LEITE, tendo alegando na inicial de id. Num. 11787888: “...A Requerente, 

locatária, que é sociedade empresarial, assumiu relação jurídica com a 

Requerida após celebrarem contrato de locação, tendo como objeto um 

terreno localizado na dentro do perímetro da área da Zona Urbana e 

Expansão neste município, situado na Rua 05, quadra 15, lote 09 do 

Loteamento Jardim das Oliveiras, com destinação comercial. Conforme se 

verifica no referido instrumento acostado, a Americel ocupa o referido 

imóvel, pelo período ininterrupto de 05 (cinco) anos, tendo iniciado em 21 

de agosto de 2008, renovado automaticamente por força da Cláusula 5.1, 

com término previsto para 20 de agosto de 2018, o que desde já se 

certifica a tempestividade da presente para assegurar o quinquênio 

2018/2023. Por oportuno, mister observar que a proteção ao fundo de 

comércio da empresa torna-se crucial no Direito do Inquilinato quanto a 

possibilidade de renovar, judicialmente, o contrato ora celebrado, de forma 

a amparar a atividade empresarial. Dessa forma, pretendendo a 

continuidade da locação em vigor e, não tendo as partes celebrado de 

forma amigável, instrumento hábil para a renovação do contrato em 

questão, antes da propositura da presente, e para que não se configure a 

decadência da pretensão aqui deduzida, foi necessário que a Requerente 

buscasse a resolução deste impasse pelas vias judiciais...” Ao final 

postulou pela decretação da renovação compulsória do contrato de 

locação, pelo período de 21/08/20108 a 20/08/2023. Com a inicial, vieram 
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os documentos de id. Num. 11788018, Num. 11788035, Num. 11788043, 

Num. 11788053, Devidamente citada, a ré compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, porém, não apresentou contestação – id. Num. 

15140512. É o sucinto relato. Decido. Passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no art. 355, inciso II do Código de Processo Civil (Lei 

n. 13.105/2015), por estar o pedido inicial respaldado em início de prova, e 

a requerida não contestou. E, sendo revel, faz-se necessário a aplicação 

dos efeitos do art. 344 do CPC. Além de aplicar os efeitos da revelia, a 

petição inicial esta respaldada em prova cabal da existência da relação 

contratual e o preenchimentos dos requisitos legais inerentes a matéria em 

discussão. A ação foi proposta dentro do prazo legal, obedecendo a inicial 

os parâmetros estabelecidos no artigo 71, incisos I ao VII, da Lei 8.245/91, 

para ação renovatória. Diante do preenchimento pela autora dos requisitos 

do art. 71 da Lei nº 8.245/91 e da ausência de impugnação pela Ré, 

entendo ser possível a renovação do contrato de locação. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do artigo 487, I do 

N.CPC, para renovar o contrato de locação não residencial objeto da lide, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, com início em 21/08/2018 a 20/08/2023, 

fixando o preço mensal do aluguel em R$ 848,87 (oitocentos e quarenta e 

oito reais e oitenta e sete centavos) nos primeiros 12 (doze) meses, 

reajustável conforme condições previstas no contrato anterior, e 

eventualmente ausente indicador, deverá ser aplicado o IGP-M/FGV Diante 

da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas 

processuais, custas processuais e honorários advocatícios, este no 

percentual de 10 % sobre o valor da causa. Custas já recolhidas. 

Intimem-se, inclusive a Requerida, esta pessoalmente. Após o decurso do 

prazo recursal, aguarde manifestação da parte Autora, no prazo de 15 

dias. Ausente eventualmente qualquer pedido, arquive-se. Caceres, 22 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito 

VALOR DO DÉBITO: Valor R$ R$ 1.573,43 (um mil, quinhentos e setenta e 

três reais e quarenta e três centavos), ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA, digitei. Cáceres, 19 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006349-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ APARECIDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do documento acostado aos 

autos (ID.Num. 27797132). Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000922-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO OAB - RO5863 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDE SEBASTIANA SILVA (REU)

ERICO DAVID SILVA (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da informação de devolução da carta de 

citação ao remetente (ID.Num. 28412314). Cáceres/MT, 27 de janeiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes da lide, na pessoa de 

seus Advogados, para comparecer na audiência de Conciliação 

concentrada Designada Para o dia 03 de Abril de 2020 as 08h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Cáceres, 27 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006427-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI JHONY DOS SANTOS VARANDA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação das partes da lide, na pessoa de 

seus Advogados, para comparecer na audiência de Conciliação 

concentrada Designada Para o dia 03 de Abril de 2020 as 08h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização da 

perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo 

facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. 

Cáceres, 27 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169921 Nr: 6185-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO-ME, 

MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS E JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial consistente na obrigação da requerida em efetuar o 

pagamento da quantia de valor de R$3.069,60 (três mil e sessenta e nove 

reais e sessenta centavos) que deverá ser atualizado monetariamente 

pelo índice do I.N.P.C e acrescido de juros de mora no índice de 12% (doze 

por cento) ao ano, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, 

§1º do Código Tributário Nacional, a partir do último cálculo/atualização 

realizada Por fim, condeno a requerida ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 

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

§2º, incisos I a IV do CPC.Após o trânsito em julgado, intime-se o autor 

para que requeira o que entender pertinente em 15 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 2576-09.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA BRESSANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, 

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (DIVISÃO BRASILIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA 

BRESSANIN - OAB:8002-MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/ SP, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:8.969-B/MT, JOSE 

AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11180, JULIANO MARQUES 

RIBE3IRO - OAB:8793-MT, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - 

OAB:35404, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ... Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: A) 

JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO em relação aos requeridos GILBERTO 

CARVALHO GUIMARÃES, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA e SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA. A.1) Dado o resultado para este item e aos réus 

mencio-nados, condeno a autora ao pagamento do valor correspondente a 

10% sobre o valor atualizado da causa [cujo proveito total deverá ser 

distribuído da se-guinte forma: 40% ao Advogado da ré TODIMO; 40% ao 

Advogado da ré SAINT-GOBAIN; e 20% para o Advogado do réu 

GILBERTO], bem como ao ressarcimento das custas eventualmente 

antecipadas, tudo conforme o dis-posto nos arts. 82, §2° e 85, §2°, incisos 

I a IV do Código de Processo Civil. B) JULGO PROCEDENTE A AÇÃO em 

relação ao re-querido HILDVÂNIO DE MORAES ESTARUTE, ficando 

condenado a repa-ração indenizatória nos seguintes termos: B.1) DANOS 

MORAIS no importe de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) os quais 

deverão ser atualizados mediante juros (1% a.m.) a partir da citação (art. 

405/CC) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento; B.2) DANOS 

MATERIAIS no importe de R$11.879,27 os quais deverão ser atualizados 

mediante juros (1% a.m.) a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do efetivo desembolso (calcular nota por nota), conforme súmula 

43/STJ . B.3) Dado o resultado para este item condeno o réu HILDVÂNIO 

ao pagamento do valor correspondente a 10% sobre o valor atu-alizado 

da condenação, bem como ao ressarcimento das custas eventual-mente 

antecipadas, tudo conforme o disposto nos arts. 82, §2° e 85, §2°, in-cisos 

I a IV do Código de Processo Civil. Havendo o trânsito em julgado, 

intimem-se as partes pa-ra que, mediante apresentação de cálculo, 

promovam o cumprimento de sentença. Oriento aos interessados 

exclusivamente à verba de sucumbência, que promovam a execução de 

maneira autônoma, sem ônus para a nova au-tuação. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 9-75.1974.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR DUARTE DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENTO DA SILVA, GERALDO FLAVINO, 

CICERO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA MAIA DO PRADO - 

OAB:186.279 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez/)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos fora redistribuidos à terceira vara e encontra-se desarquivados 

disponível para carga.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232644 Nr: 2832-78.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE CONCEIÇÃO GARCIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da audiência de Conciliação agendada para o dia 

27/04/2020, às 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198591 Nr: 2626-35.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT , MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA-ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 ... Ante exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas 

atinentes à matéria reconheço a ilegitimidade passiva da requerida 
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste do 

Mato Grosso – SICREDI, e por consequência, julgo extinto o feito em face 

da ré SICREDI Sudoeste, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em 

relação a demandada Massa Falida de Santos Garcia Comércio de 

Veículos, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na demanda nº 

2626-35.2016.811.0006... JULGO IMPROCEDENTE a ação cautelar de nº 

1347-14.2016.811.0006, considerando o resultado do mérito, haja vista ter 

restado demonstrada a existência do débito e, portanto, a legalidade do 

protesto. Por consequência, REVOGO imediatamente liminar concedida às 

fls. 27/28 da ação cautelar. Fica a parte Autora condenada ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 20 % 

sobre da causa atribuído em cada lide, devendo ser rateado entre os 

Advogados dos Requeridos. Sendo reconhecida a litigância de má-fé, fica 

a parte autora ainda condenada ao pagamento de multa de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, 

cujo valor deverá ser revertido para a Requerida Massa Falida Santos 

Garcia e Comércio de Veículos Ltda-MT. OFICIE IMEDIATAMENTE ao 

Cartório do Terceiro Ofício da Comarca de Cáceres a fim de que 

restabeleça o protesto com protocolo nº 156822, revigorando seus 

respectivos efeitos. Instrua o ofício com cópia desta decisão e dos 

documentos acostados às fls. 06 e fls. 37/38 da ação cautelar. ... Após o 

trânsito em julgado, intimem as partes para manifestaram quanto o 

interesse na execução das verbas de sucumbência, assim como a Autora 

para que indique conta bancária para levantamento do valor depositado a 

título de caução (fls. 31/33 e 36), no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196447 Nr: 1347-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT , MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA-ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DE MORAES 

JUNQUEIRA - OAB:175.803-B/SP, MIRELLE DA ROSA MARQUES DE 

SOUZA - OAB:18834, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:, JAIR 

CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A, VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA - OAB:10044/MT

 ... Ante exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas 

atinentes à matéria reconheço a ilegitimidade passiva da requerida 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste do 

Mato Grosso – SICREDI, e por consequência, julgo extinto o feito em face 

da ré SICREDI Sudoeste, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em 

relação a demandada Massa Falida de Santos Garcia Comércio de 

Veículos, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na demanda nº 

2626-35.2016.811.0006... JULGO IMPROCEDENTE a ação cautelar de nº 

1347-14.2016.811.0006, considerando o resultado do mérito, haja vista ter 

restado demonstrada a existência do débito e, portanto, a legalidade do 

protesto. Por consequência, REVOGO imediatamente liminar concedida às 

fls. 27/28 da ação cautelar. Fica a parte Autora condenada ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 20 % 

sobre da causa atribuído em cada lide, devendo ser rateado entre os 

Advogados dos Requeridos. Sendo reconhecida a litigância de má-fé, fica 

a parte autora ainda condenada ao pagamento de multa de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, 

cujo valor deverá ser revertido para a Requerida Massa Falida Santos 

Garcia e Comércio de Veículos Ltda-MT. OFICIE IMEDIATAMENTE ao 

Cartório do Terceiro Ofício da Comarca de Cáceres a fim de que 

restabeleça o protesto com protocolo nº 156822, revigorando seus 

respectivos efeitos. Instrua o ofício com cópia desta decisão e dos 

documentos acostados às fls. 06 e fls. 37/38 da ação cautelar. ... Após o 

trânsito em julgado, intimem as partes para manifestaram quanto o 

interesse na execução das verbas de sucumbência, assim como a Autora 

para que indique conta bancária para levantamento do valor depositado a 

título de caução (fls. 31/33 e 36), no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 213968 Nr: 2329-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO LOURDES DA FONSECA, MARIA CLAUDIA 

VENDRAMINI DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 Segundo consta dos termos do acordo cuja cópia foi juntada às fls. 

101/105, diz respeito aos autos com código 5095-69.2007.811.0006.

A garantia hipotecária e penhora diz respeito à operação nº 96/00148-8 e 

objeto da execução de nº 5121-67.2007.811.0006.

Diante da diversidade de feito, antes de analisar o pedido de fls. 106 e nos 

termos do art. 9º do CPC, oportunizo ao Embargado e Credor Banco do 

Brasil manifestar sobre o pedido de liberação da hipoteca e penhora.

Fixo prazo de 05 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 5121-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9484, HILTON VIGNARDI CORREA - OAB:9484

 Nos autos de embargos que tramitou em apenso sob nº 

2329-91.2017.811.0006 os Embargantes postularam pela liberação de 

parte do imóvel objeto da garantia hipotecária e do auto de penhora. A 

liberação diz respeito ao que foi defendido nos embargos de terceiros.

Nestes autos existe divergência para apurar o valor da dívida, porém, o 

Credor realizou o depósito integral e em conta vinculada segundo cálculos 

apresentados pelo Exequente.

Assim, estando a dívida garantia com depósito em dinheiro, manifeste o 

Credor quanto o pedido de liberação da hipoteca e da penhora formulada 

pelo terceiro adquirente, cuja cópia esta juntada às fls. 106 dos autos de 

embargos de terceiros com código 213968, no prazo de cinco dias.

Após, retorne concluso.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000798-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE OLIVEIRA DE SANTANA (EXECUTADO)

E. O. DE SANTANA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o devedor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Instado a se manifestar, o 

exequente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 21204050. Vieram 

os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o parcelamento referente ao débito 

em questão foi devidamente adimplido. A satisfação da obrigação pelo 

devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 
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executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 22/04/2020 15:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES. 

Cáceres/MT, 27 de janeiro de 2020 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006730-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o ente público, no qual se se 

atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 

(sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 12.153/2009, 

é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca. A questão, inclusive, está dirimida 

conforme entendimento fixado pela Seção de Direito Público e Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR Tema 01 

que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e 

julgamento de ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 

(sessenta) salários mínimo, INDEPENDE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA 

E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL”. – grifou-se. Pelo exposto nos 

autos, DECIDO: (a) Forte no art.2º da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164381 Nr: 1566-95.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CIRIACO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 a)JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil de 2015, para: (I) condenar o INSS a CONCEDER o benefício 

de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário do benefício em favor 

da parte autora JOSÉ CIRIACO NETO, a partir da prolação da presente 

sentença, respeitando-se o prazo prescricional do Parágrafo Único do art. 

103 da Lei nº 8.213/91. b)Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF, ou seja, -Após 29/06/2009 e até 25/03/2015, incide o art. 5º da 

Lei 11.960/09, sendo aplicada a TR como fato gerador da correção 

monetária e, após 25/03/2015, data da conclusão do julgamento das ADIs 

4.425/DF e 4.357/DF (ADI 4425 QO), deve ser aplicado como índice de 

correção monetária o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial) e juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação 

válida;c)Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte 

no art. 496, §3º, I do CPC/15;d)Sem custas;e)Honorários advocatícios a 

serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15;f)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140605 Nr: 10250-14.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interposto por ALCY SILVA nos quais alega 

omissão da decisão de fls. 102/103.

Tempestividade recursal certificada na fl. 109.

Manifestação do embargado nas fls. 111/113.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada.

Analisando o documento de fl. 100, verifica-se que o bloqueio do valor de 

R$ 1.765,23 (um mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três 

centavos) foi realizado por Juízo diverso, não podendo esta magistrada 

decidir sobre liberação de montante bloqueado por órgão jurisdicional 

distinto.

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Restituam-se os prazos;

c) Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o número da matrícula do imóvel que pretende ver penhorado, 

sopb pena de suspensão e posterior arquivamento;

d) Após, conclusos;

e) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152679 Nr: 11689-26.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MENDES BAPTISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Diante de informação pública do falecimento do perito designado.

a) Determino que seja realizada a prova pericial, através de médico 

habilitado junto à secretaria do Juízo conforme fls. 98/99.

 b) Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140333 Nr: 9969-58.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 92 de 792



MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão do 

parcelamento da dívida na via administrativa (fls. 42/43).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC;

b) Sem custas e sem honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 130679 Nr: 9350-65.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa, porquanto houve erro no 

lançamento da titularidade do imóvel (fl. 60).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução 

de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 26 da lei 6830/80;

b) Sem custas e sem honorários;

c) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 8886-07.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BENTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:18412/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos por NELSON BENTO BARBOSA, 

aduzindo omissão quanto à tutela antecipada.

Certificou-se a tempestividade recursal à fl. 135.

Instado a se manifestar, o embargado quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 141.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem 

por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão 

objurgada, o que não ocorreu no presente caso.

Compulsando os autos, verifico que a tutela de urgência já fora analisada 

nas fls. 30/35, restando indeferido o pleito.

Ademais, não há nos autos qualquer pedido posterior acerca de medida 

tutelar.

Não cabe ao magistrado outorgar a tutela antecipada e até mesmo a 

incidental ex officio, por haver a necessidade da diligência do litigante.

Incumbe mencionar que na sentença prolatada fora determinada a 

implantação do benefício após o trânsito em julgado desta, não havendo 

que se falar em omissão.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

b) Restituam-se os prazos;

c) Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias; 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação;

d) Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;

e) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 158154 Nr: 5879-36.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar a título de danos morais o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88, incidindo-se 

correção monetária e juros, nos mesmos índices acima indicados, a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento); (b)Processo não sujeito ao reexame necessário, 

forte o art. 496, §3º, II do CPC;(c)Sem custas. Honorários advocatícios 

70% pela autora e 30% pelo requerido em razão da sucumbência 

recíproca, suspensa em relação à parte beneficiária da Justiça Gratuita, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, 

I do CPC/15; (d)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150649 Nr: 9422-81.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIN LOPES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, considerando a carga 

indevida à Procuradoria do Estado, CERTIFICO que reencaminhei para 

publicação a Certidão de 02/12/2019, nos seguintes termos: "Amparada 

pelo artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA, por meio de 

seu advogado, para que se manifeste sobre o laudo pericial de fls. 

107/135, no prazo de 10 (dez) dias. "

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164275 Nr: 1473-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR FAQUINI, ALVASIR FERREIRA DE 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7.836, 
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TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - OAB:14517/O

 "Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZMAR FAQUINI e de ALVASIR 

FERREIRA DE ALENCAR, em razão da constatação de irregularidade no 

cumprimento de horário de expediente do primeiro demandado, que 

apresentava um programa de rádio no mesmo horário em que deveria 

prestar expediente na Câmara Municipal de Cáceres, MT. (...) Isso posto, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR IMPROCEDENTE 

os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015; b) 

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015; 

c) Incabível o reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do 

CPC/15; d) Publique-.e, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 192031 Nr: 9543-07.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARQUES PIMENTEL, JUNIOR DE OLIVEIRA 

DUPCHACH, LAUCIENE VARGAS PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PORTES BALDUINO, LOURIVAL SOARES 

DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 a)JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC;b)Incabível o reexame necessário de sentença, art. 496, I 

CPC;c)Isento os autores do pagamento das custas, por serem 

beneficiários da gratuidade de justiça;d)Ante a sucumbência ocorrida, 

condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando 

suspensa sua exigibilidade, forte no art. 98, § 3°, do CPC;e)Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo;f)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131078 Nr: 9763-78.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA DEL FIOL XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9763-78.2010.811.0006, Protocolo 131078, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94229 Nr: 9337-03.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9337-03.2009.811.0006, Protocolo 94229, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140186 Nr: 9817-10.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

9817-10.2011.811.0006, Protocolo 140186, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61964 Nr: 8372-30.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SANTANA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

8372-30.2006.811.0006, Protocolo 61964, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134801 Nr: 3828-23.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA DIMPREL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

3828-23.2011.811.0006, Protocolo 134801, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58022 Nr: 4368-47.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIR CATARINA HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEODORO HUBER SILVA - 

OAB:12984/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

4368-47.2006.811.0006, Protocolo 58022, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007277-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREYCK DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1007277-88.2019.8.11.0006. AUTOR(A): GREYCK DE ARRUDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido de 
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reconsideração formulado pelo autor, pugnando pela concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça. Em seu petitório sustenta que não 

possui condições financeiras para o custeio dos valores referentes a 

custas e taxa, haja vista estar em tratamento médico, bem como paga um 

financiamento de veículo, além de pensão alimentícia. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifico que, com a renda líquida do autor, é possível o 

pagamento das custas e taxa ainda que de forma parcelada. Em sua 

manifestação de reconsideração, o requerente menciona que faz 

tratamento médico particular, porém somente acostou um único recibo, 

datado de 26/07/2019 (id. 27996781). Com relação ao financiamento, 

sequer juntou qualquer comprovação de pagamento de tal negócio jurídico. 

Com base nos documentos trazidos pelo requerente, denoto que estão 

ausentes os requisitos ensejadores da concessão da gratuidade de 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE - CARÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A 

concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a 

comprovação da carência financeira do requerente, capaz de 

impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu 

próprio sustento ou de sua família. Ausentes elementos que demonstrem a 

insuficiência de recursos, impõe-se o indeferimento da gratuidade . (N.U 

1000719-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE 

CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – 

AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Consoante previsto no 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo 

ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça , 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da 

gratuidade é medida que se impõe. (N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) Isto posto e por tudo o que 

mais consta, DECIDO: a) INDEFERIR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, 

NÃO CONCEDENDO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, pelas 

razões acima expostas; b) CONCEDER ao requerente a possibilidade de 

pagamento parcelado das custas em até 06 (seis) vezes); b) Intime-se o 

autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos o 

comprovante do pagamento total ou da primeira parcela das custas e 

taxas, sob pena de extinção da ação; c) Após, conclusos; d) Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-68.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE AGUIAR CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000208-68.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DE AGUIAR CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DUCELINA RUFINO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000209-53.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DUCELINA 

RUFINO DA SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOYANNE LIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000210-38.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SOYANNE LIMA 

OLIVEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI 

LUAINE LUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-23.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KHAREN TIERRE FIGUEIREDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000211-23.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KHAREN TIERRE 

FIGUEIREDO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI 

LUAINE LUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-08.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARLLEY MACIEL DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1000212-08.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:DARLLEY 

MACIEL DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE 

LUZ POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000213-90.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:KYMBERLI 

LUAINE LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE LUZ 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 26 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000219-97.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CARLOS DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVANDRO MONEZI 

BENEVIDES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000223-37.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:LUIZ SANTANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID EGERT 

NAFAL NETO POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELITA MARQUES FERREIRA OAB - 475.713.651-04 

(REPRESENTANTE)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000226-89.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CARMELITA 

MARQUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO COSTA 

ALVARES SILVA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUD DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000231-14.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLAUD DE 

ARRUDA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

RECORRENTE JUNTAR EM 10 DIAS DOCUMENTO QUE COMPROVE SUA 

HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA SOB PENA DE JULGAR DESERTO O 

RECURSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000234-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA OAB - PR84253 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPANHA OAB - PR0057490A (ADVOGADO(A))

ALLINE MARTINS DE MELLO OAB - PR82271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE ARRUDA 91241820104 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000234-66.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:E S INDUSTRIA 

DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLINE 

MARTINS DE MELLO, BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA, LEONARDO 

CAMPANHA POLO PASSIVO: JANE DE ARRUDA 91241820104 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010281-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, NOS TERMOS § 3º DO ARTIGO 5º DO PROVIMENTO 

11/2017-CM, QUE DECORREU O PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM QUE O 

EXECUTADO, ESSE JÁ INTIMADO, APORTASSE NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INTIMO E EXEQUENTE 

PARA MANIFESTAR O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006467-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLITE ROCHA IBANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010931-03.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO ILSON MONTEIRO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R SENTENÇA PROFERIDA NOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006898-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE SOUZA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012533-29.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DOS SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA OAB - MT20325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DA SILVA MENDONCA 05264002185 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o EXEQUENTE, para que, no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste a 

certa da Diligencia de ID:26170315, com a finalidade de fornecer endereço 

atualizado da EXECUTADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA ESPINOSA GAMIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 01/08/2019 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011576-33.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011576-33.2012.8.11.0006. REQUERENTE: BENTO LIMA DE SOUZA 

REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Observa-se que a parte 

autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Diante 

disso, a mesma manifestou quanto ao benefício da Justiça Gratuita, 

alegando gozar do mesmo, conforme DECISÃO de ID 17854912. Posto 

isso, DEFIRO o pedido formulado pelo patrono do Requerente. Intimem-se 

as partes, após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Às 

providências. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de agosto de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006836-78.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004107-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO RAMOS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 07/06/2019 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal. MV

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO SILVA MALDONADO OAB - MT5659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA ESPINOSA GAMIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 01/08/2019 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010102-90.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O Advogado: CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB: MT0011468 para 

manifestar em 05(cinco) dias sobre o documento juntado no ID- 8272823, 

requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINDA LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIELE GARCIA RIBEIRO OAB - MT10636/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000034-98.2016.8.11.0006 AUTOR: AVELINDA LIMA CAMPOS RÉU: 

MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais e tutela antecipada 

proposta por AVELINDA LIMA SILVEIRA em face de SAEC – SERVIÇO DE 

ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES. É o necessário. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa maneira, antes da apreciação do pedido 

de tutela antecipada, entendo necessária a formação do contraditório para 

melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

postergo o exame dos pedidos de antecipação de tutela para momento 

posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o contraditório e 

coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos fatos. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - 

POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma 

da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, 

entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de tutela, enquanto 

não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla defesa e o 

contraditório, à vista da não configuração imediata da verossimilhança das 

alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL). Anoto, outrossim, que 

o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do mesmo. Verifica-se ainda, que o polo 

passivo registrado no sistema PJe da presente demanda aparece como 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, no entanto a autora move ação contra a empresa 

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES, inscrita sob o CNPJ: 

03.467.214/0001-83, conforme inicial. Assim, DETERMINO ao cartório que 

proceda a devida retificação do polo passivo. Cite-se e intime-se a parte 
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promovida, nos termos e forma legais. Intime-se a parte Requerente, com 

as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012044-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MATTOS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR QUANTO A 

PETIÇÃO DO EXECUTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-21.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JEAN MARCELO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 17:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010849-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ORTIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇAO DA R. SENTENÇA: Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Desse modo, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor da Exequente, 

devendo observar os dados bancários já informados nos autos pelo seu 

patrono. Ademais, expeça-se também, alvará para levantamento dos 

valores bloqueados por meio do sistema BacenJud em favor do 

Executado, devendo ser intimado para apresentar dados bancários, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010849-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ORTIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

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

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇAO DA R. SENTENÇA: Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Desse modo, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em juízo em favor da Exequente, 

devendo observar os dados bancários já informados nos autos pelo seu 

patrono. Ademais, expeça-se também, alvará para levantamento dos 

valores bloqueados por meio do sistema BacenJud em favor do 

Executado, devendo ser intimado para apresentar dados bancários, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO PINHEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006469-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO AUGUSTO DE AZEVEDO CHAROPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002862-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO RAMOS NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVARISTO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MELO ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011730-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011730-12.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: HENIO PORFIRIO DE CAMPOS Vistos, etc. 

Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, 

permanecendo inerte até a presente data. Assim, a extinção da presente 

ação é medida que se impõe, posto que uma ação não pode eternizar-se 

no tempo por omissão da parte autora. Ante o exposto, nos termos do art. 

485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. Sem custas. 

CÁCERES, 11 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002950-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDER APARECIDO FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

LUIZ ANTÔNIO DA GUIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDER APARECIDO FERREIRA LEITE (REQUERIDO)

LUIZ ANTÔNIO DA GUIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004325-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

embargado manifestar no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA SIMOES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA COMPROVAR NOS AUTOS SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001470-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PINHEIRO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001491-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA SIMOES DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELLY DE OLIVEIRA FERNANDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523), ou embargue a execução no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011627-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISMA CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID ( 

28442691 ), PARA INFORMAR NOS AUTOS O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 05 ( CINCO ) DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006535-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011974-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE ANDRADE FILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011974-38.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: TEREZINHA SIRLEI DARICCI DE 

ANDRADE FILHA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Em decisão 

proferida na data de 21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar 

Ferreira Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de 

nº 0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007040-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA ANA DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007040-25.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELA ANA DE SOUZA 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de instrução e julgamento, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 
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em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 22 

de janeiro de 2020.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PIRES - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM OVELAR - 

OAB:18.738/E-MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - OAB:21529, WENDELL DO 

CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: PEDRO OVELAR - OAB-6270: WALDUY 

FERNANDES - OAB-21529; LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB-7650-B E 

WENDELL DO CARMO SANTANA - OAB 16185/DF, PARA QUE 

APRESENTEM AS CONTRA RAZÕES, NO PRAZO LEGAL.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 294750

Numeração Única: 1001496-59.2017.8.11.0005

Unidade de origem: Diamantino

Tipo de ação: Processual

Requerente: José Silva Fortes

Advogado(s): Angelica Rodrigues Maciel - OAB 10862

Requerido: Juliana Santana de Almeida

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Diamantino para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 03/03/2020 às 13:30

Endereço: Av. Irmão Miguel Abib, s/nº - Jardim Eldorado - CEP.: 78430-000

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000684-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE OAB - RO1349 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBELA SARAIVA COSTA (REQUERIDO)

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000684-80.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES REQUERIDO: 

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS, FELISBELA SARAIVA COSTA Vistos 

etc. Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000154-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AGILIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO AGILIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000154-13.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: HENRIQUE AGILIO OLIVEIRA REQUERIDO: LOURENCO 

AGILIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 24810020. 

Proceda-se com a restituição do prazo para cumprimento da decisão retro. 

Intime-se a Defensoria para o devido cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001328-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. P. R. (REQUERENTE)

MARCOS RAMOS RUELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE PONDE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001328-23.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCOS RAMOS RUELA, M. J. P. R. REQUERIDO: 

JACQUELINE PONDE SANTOS Vistos etc. Abra-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação acerca da petição de id. 24825498, no prazo 

legal. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001132-19.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BEDIN (REQUERIDO)

MARCOS IVAM PERAZZA (REQUERIDO)

COOPERATIVA AGRIOLA MISTA DIAMANTINO LTDA (REQUERIDO)

ROGERIO COCCO RUBIN (REQUERIDO)

MAURO HARTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001132-19.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN REQUERIDO: CARLOS 

ALBERTO BEDIN, COOPERATIVA AGRIOLA MISTA DIAMANTINO LTDA, 

MARCOS IVAM PERAZZA, MAURO HARTER, ROGERIO COCCO RUBIN 

Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 25490759. Intime-se o Oficial de Justiça 

para cumprimento da precatória, nos termos requeridos no id. acima. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001045-63.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE SERGIO MATARAZZO (REQUERIDO)

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (REQUERIDO)

LUIS SERGIO SERRA MATARAZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001045-63.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LUIS SERGIO SERRA 

MATARAZZO, JOSE SERGIO MATARAZZO, ROBERTO VALDECIR BRIANTI 

Vistos etc. Diante da petição de id. 24433653, devolva-se a presente 

missiva ao juízo de origem, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000199-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZENIL COSTA LUBE (REU)

LUIZ CARLOS GAINO (REU)

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REU)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO OAB - MT16295-O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO CEZAR DA CRUZ FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER BATISTONI (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIZELUCY MARIA PEREIRA MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000199-80.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

LUIZ CARLOS GAINO, JOZENIL COSTA LUBE, PERSIO OLIVEIRA LANDIM, 

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA Vistos, etc. Proceda-se com a citação ré ACPI – Assessoria, 

Consultoria, Planejamento & Informática Ltda., em nome de sua 

Administradora Judicial, Aline Barini Néspoli, no endereço mencionado no 

id. 24771244. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000894-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000894-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARILZA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Intime-se o perito para cumprimento do 

art. 465, parágrafo 2°, do NCPC. Após, voltem os autos conclusos. Às 

providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001125-27.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO DA CUNHA OAB - PR02428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO KENKITI NISHIMURA (REQUERIDO)

HIDEO IKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001125-27.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO REQUERIDO: HIDEO IKE, MARIO KENKITI NISHIMURA Vistos, 

etc. Aguarde-se novas informações para cumprimento da carta 

precatória. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000891-45.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BR FRANGO ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO OAB - PR0053575A 

(ADVOGADO(A))

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVERAMA TRANSPORTES S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUAN CARLO CORDOVA ALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000891-45.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BR FRANGO ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: AVERAMA 

TRANSPORTES S/A Vistos etc. Diante da petição de id. 25156958, 

proceda-se com a devolução da presente missiva ao juízo deprecante 

com as devidas cautelas e nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE GOMES DE ANDRADE (EXECUTADO)

ANDERSON GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000815-21.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: ANDERSON GOMES DE SOUZA, MARCIO ALEXANDRE 

GOMES DE ANDRADE Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo legal, sob pena de extinção da ação. 

Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 27 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001683-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001683-96.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: JOAO 

BATISTA NETO Vistos, etc. Diante do pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, cumpra-se o despacho de id. 24922375. Às providências. 

Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107238 Nr: 1281-37.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton da R Caetano Transportes Eireli - ME, 

Elton da Rocha Caetano, Carlito Caetano de Oliveira, Rosa Maria da Rocha 

Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 Intimo a patrona dos executados da r. decisão de fls. 153/154 ao final 

transcrita: (.......) Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino o 

levantamento do valor de R$ 14.071,96, penhorado em favor da devedora 

Srª Rosa Maria da Rocha Caetano.Expeça-se Alvará Judicial em favor da 

devedora Srª Rosa Maria da Rocha Caetano, após preclusas as vias 

ordinárias.Intime-se a parte executada Srª Rosa Maria da Rocha Caetano, 

para informar os dados pessoais e da conta bancária para possível 

expedição do Alvará Judicial.Sem prejuízo do exposto, certifique-se 

acerca da intimação da decisão de fls. 217/224 dos demais 

devedores.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

Decisão

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

Processo Número: 1000460-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BISPO DA SILVA JUNIOR (REU)

DAIANE PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000460-11.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): DAVID BISPO DA SILVA REU: DAIANE PEREIRA DA SILVA, 

DAVID BISPO DA SILVA JUNIOR Vistos etc. O pedido de citação por edital 

deve ser indeferido. Acerca da citação editalícia, devem ser observados 

os requisitos do art. 256 do CPC de 2015 no tocante à comprovação da 

residência do réu ser em lugar incerto e não sabido. NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em comentário ao artigo 

supra, na obra: Código de Processo civil Comentado e Legislação 

Extravagante" 11ª edição, Revista dos Tribunais, p.502, elucidam que: 

"Deve ser tentada a localização pessoal do réu por todas as formas. 

Somente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportunidade 

para citação por edital." A propósito, o STJ: "CITAÇÃO EDITAL. 

CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 

- Citação por edital. Cumprimento dos requisitos legais. Necessidade de 

esgotamento das alternativas possíveis à localização do requerido. 

Agravo regimental improvido." (AgRg na SE 3379 / US - REL. MIN. BARROS 

MONTEIRO - CE - CORTE ESPECIAL - PUB. 05/05/2008). Portanto, a citação 

por edital, por se tratar de medida de exceção, somente será determinada 

depois de esgotados todos os meios disponíveis à localização do réu, 

sendo que no caso dos autos, não houve o exaurimento dos meios 

necessários para que os requeridos fossem localizados. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido para citar a parte requerida via edital. Defiro o pedido 

de dilação de prazo de 15 dias para encontrar a parte requerida. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 27 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000505-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOS ANJOS MARTINS PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Excelentissimo Prefeito de Diamantino o senhor Eduardo Capistrano de 

Oliveira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000505-15.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA DOS ANJOS MARTINS PERON REQUERIDO: 

EXCELENTISSIMO PREFEITO DE DIAMANTINO O SENHOR EDUARDO 

CAPISTRANO DE OLIVEIRA PROCURADOR: RODRIGO DOS ANJOS 

BARROSO MATTOS Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança com pedido 

de tutela de urgência ajuizada por ORGANIZAÇÃO NÃO 

GOVERNAMENTAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

NORTELANDENSE AMOR À VIDA representada por Ana dos Anjos Martins 

Peron em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO. Alega que em 

junho de 2018 a foi procurada por representantes da Prefeitura de 

Diamantino para assumir a administração do Hospital São João Batista, em 

Diamantino, sendo elaborado e celebrado o convênio de gestão nº. 

06/2018. Assevera que o convênio foi regularmente adimplido até janeiro 

de 2019, quando, sem justificativa a requerida deixou de repassar os 

valores para o fim de dar cumprimento à administração do Hospital São 

Joao Batista. Informa que mesmo a requerida não repassando os valores, 

todas as metas acertadas no convênio foram alcançadas, suportando 

todo o custo operacional para manter o funcionamento do Hospital, 

prestando atendimento ao público. Ressalta que o convênio pactuado 

entre a ONG AMOR A VIDA e a administração Pública Municipal, versa 

sobre os pagamentos/repasse mensal de R$ 166.666,00 (cento e 

sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais), os quais devem 

ser adimplidos pela prefeitura municipal de Diamantino. Aduz que as metas 

foram atingidas, contudo, a parte requerida não cumpriu as disposições 

contratuais dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. Afirma que 

a Prefeitura responsável pelo repasse foi notificada na data de 

15/04/2019, porém não houve resposta acerca da dívida, e que os 

recursos estão atrasados desde o mês de fevereiro de 2019. Alega que o 

valor devido pela parte requerida remonta a quantia atualizada de R$ 

333,332,00 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e dois mil reais). 

Pugnou, liminarmente, pelo o bloqueio dos valores, para os devidos 

pagamentos previsto em convênio. No mérito, pugnou pela procedência 

dos pedidos, para o fim de tornar definitivo os efeitos decorrentes da 

antecipação de tutela. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido, e pela retirada de protesto, no id. 

21514855. A autora apresentou impugnação a contestação, no id. 

2122696. É o Relatório. Decido. De início, vislumbra-se que na contestação 

a parte requerida impugnou o pedido de Assistência Judiciária Gratuita 

deferida a parte autora, a qual foi intimada, e apresentou manifestação. 

Pois bem. Inicialmente, insta salientar que o pedido de gratuidade da justiça 

pode ser requerido na inicial, contestação, em petição para ingresso de 

terceiro e recurso. Vejamos o que dispõe o art. 99, do NCPC: “Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso.” Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida pela própria pessoa natural. Vejamos: “Art. 99. (...). (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. ” Sustenta o impugnante que a parte 

impugnada possui condições financeiras para arcar com as custas 

processuais. Todavia, o impugnado sequer juntou documentos que 

comprovassem que a mesma possui condições de arcar com as referidas 

custas. Dessa forma, não restou comprovado nos autos, fatos a 

demonstrar condições financeiras suficientes para arcar com as custas 
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processuais iniciais, bem como a afastar a presunção de incapacidade 

econômica para suportar o pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios, não havendo, assim, motivos para ser revogado 

o benefício outrora concedido. Já se decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS. I 

- O DIREITO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 

É APENAS PARA O MISERÁVEL, E PODE SER REQUERIDO POR AQUELE 

QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE 

SUA FAMÍLIA. PRECEDENTES. II - O ESCOPO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA É ASSEGURAR A TODOS O ACESSO AO JUDICIÁRIO, 

CONFERINDO EFICÁCIA AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS 

INSCULPIDOS NOS INCISOS XXXV E LXXIV DO ART. 5º DA CARTA DA 

REPÚBLICA. III - AO IMPUGNANTE INCUMBE O ÔNUS DE PROVAR 

CABALMENTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IV - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, 242930, 3ª Turma Cível, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 

04/05/2006) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRETENDIDA 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA 

ÔNUS DO IMPUGNANTE. À parte que impugna a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, cumpre, mediante prova adequada, 

derruir a presunção juris tantum que emana da declaração de 

hipossuficiência econômica proveniente do beneficiário.” (TJSC - Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, 2004.016453-0, Juiz Relator: Juiz Newton 

Janke, 30/09/2005) Assim, diante dos fatos e fundamentos acima 

expostos, indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça 

gratuita. A causa de pedir está centrada na existência de relação jurídica 

entre as partes, porque a autora celebrou com o Município de Diamantino, 

o Convênio celebrado no id. 19586072, obrigando-se a repassar recursos 

financeiros para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo 

Hospital São João Batista essenciais a saúde da população da região nos 

atendimentos ambulatoriais, e hospitalares de média e alta complexidade. 

A alegação é a de que a autora não recebeu os repasses referentes aos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 decorrentes dos serviços 

prestados, qual seja, atendimento prestado pelo hospital nos referidos 

meses. Em sede de contestação, o Município não nega o fato base da 

causa de pedir, consistente na celebração do convênio, assim como não 

controverte quanto ao inadimplemento, apenas alega que a ONG não 

prestou contas dos repasses feitos por ele. Por fim, o Município alega que 

a conveniada ora autora não observou condições do Convênio celebrado, 

e que por isso o não cumprimento da obrigação autoriza a retenção do 

pagamento. Tal alegação é incompreensível porque não é possível 

identificar a cláusula referida no convênio celebrado entre as partes, no 

que concerne a qualquer tipo de retenção de pagamento. O que se 

depreende dos autos é que o Município não paga e não consegue explicar 

por que não o faz. O valor conveniado não pertence ao Munícipio, e ele 

não pode ficar estabelecendo condições ao seu próprio alvedrio para não 

fazer o repasse. Dificilmente a justificativa poderia ter sido mais vaga. O 

Município fica criando comissões para avaliar o que todos já sabem, qual 

seja, a sua obrigação de fazer o repasse dos valores conveniados, 

todavia, esqueceu que o objetivo da ONG é trazer atendimento em relação 

a saúde, bem essencial a toda população. Se havia alguma irregularidade 

concreta, cabia aos gestores municipais apontá-las de modo explícito e 

preciso, e assim fundamentar a conduta. Sem que isto tenha ocorrido, 

presumem-se devidos os repasses já que, como visto, o Município não 

controverte quanto à prestação dos serviços. Eventuais entraves 

burocráticos não são, em regra, motivo idôneo para obstar pagamentos 

efetivamente devidos, como revela, mutatis mutandis, o seguinte 

precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES 

VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS 

POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.I - In casu, rever o 

entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção 

do pagamento como contraprestação, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso 

especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ.II - Na hipótese 

dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento 

pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de 

regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é 

possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do 

não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito 

da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal 

providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93 .III - 

O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, 

do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o 

acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa 

Corte, a teor da Súmula 83/STJ.IV - A Agravante não apresenta 

argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando 

apenas as alegações veiculadas no recurso anterior.V - Agravo 

regimental improvido” (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 

31/08/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO - LEGALIDADE 

CONTRATUAL RECONHECIDA - INADIMPLEMENTO - SERVIÇOS 

PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - 

LEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em ação de cobrança movida 

em face de Município, uma vez comprovada a efetiva contratação com a 

parte autora e a prestação dos correlatos serviços, o pagamento dos 

valores devidos é medida que se impõe. Comprovado o não pagamento 

dos serviços efetivamente prestados por particular ao Município, torna 

aquele credor desse, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público 

com jactância do particular. ” (TJMG, REMESSA NECESSÁRIA-CV Nº 

1.0000.18.130006-2/001 - COMARCA DE TIMÓTEO, DJ 22 de janeiro de 

2019, Relator: DES. BELIZÁRIO DE LACERDA). Nos casos em que o 

pagamento constitua uma contraprestação por serviços prestados, a 

prevalência do entendimento do Município qualificaria verdadeira 

positivação do enriquecimento ilícito em detrimento dos contratados. Assim 

sendo, há que se privilegiar, na espécie, a vedação ao enriquecimento 

sem causa, que é princípio geral do Direito que também se aplica ao Direito 

Administrativo. Com efeito, obsta, à Administração, fruir de sua conduta 

antijurídica e locupletar-se através do recebimento de prestações de 

serviço sem arcar com a devida contraprestação. Se assim agir, estará 

ferindo os princípios da moralidade e da legalidade que norteiam a 

atividade administrativa. Logo, como restou provado o aproveitamento dos 

serviços pelo ente público e por não ter este juntado aos autos provas de 

que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve o 

pagamento dos valores cobrados, compelir o município réu a arcar com a 

dívida apresentada é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento 

ilícito do erário. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e 

determino que o Município de Diamantino efetue o repasse devido à parte 

autora, conforme valores estipulados nos autos. Caso seja efetuado o 

repasse pelo requerido, a parte autora deverá providenciar, 

imediatamente, a retirada e baixa do protesto realizado. Condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação. P.R.I.C Às providências. Diamantino, 27 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000503-45.2019.8.11.0005
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ANA DOS ANJOS MARTINS PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Excelentissimo Prefeito de Diamantino o senhor Eduardo Capistrano de 

Oliveira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - 731.434.301-25 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000503-45.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANA DOS ANJOS MARTINS PERON REQUERIDO: 

EXCELENTISSIMO PREFEITO DE DIAMANTINO O SENHOR EDUARDO 

CAPISTRANO DE OLIVEIRA PROCURADOR: RODRIGO DOS ANJOS 

BARROSO MATTOS, RAMON DE OLIVEIRA MARTINS Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência ajuizada por 
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ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR À VIDA representada por Ana 

dos Anjos Martins Peron em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINO. Alega que em junho de 2018 foi procurada por 

representantes da Prefeitura de Diamantino para assumir a administração 

do Hospital São João Batista, em Diamantino, sendo elaborado e celebrado 

o convênio de gestão nº. 05/2018. Assevera que o convênio está 

inadimplido desde agosto de 2018, quando, sem justificativa a requerida 

deixou de repassar os valores para o fim de dar cumprimento à 

administração do Hospital São Joao Batista. Ressalta que o convênio 

pactuado entre a ONG AMOR A VIDA e a administração Pública Municipal, 

versa sobre os pagamentos/repasse mensal de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais), os quais devem ser adimplidos pela prefeitura 

municipal de Diamantino. Afirma que a Prefeitura responsável pelo repasse 

foi notificada na data de 15/04/2019, porém não houve resposta acerca da 

dívida, e que os recursos estão atrasados desde o mês de agosto de 

2018. Alega que o valor devido pela parte requerida remonta a quantia 

atualizada de R$ 2.086.394,07 (dois milhões, oitenta e seis mil, trezentos e 

noventa e quatro reais e sete centavos). Pugnou, liminarmente, pelo o 

bloqueio dos valores, para os devidos pagamentos previstos em convênio. 

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, para o fim de tornar 

definitivo os efeitos decorrentes da antecipação de tutela. A parte 

requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência do 

pedido, e pela retirada de protesto, no id. 21357113. A autora apresentou 

impugnação a contestação, no id. 22163227. É o Relatório. Decido. De 

início, vislumbra-se que na contestação a parte requerida impugnou o 

pedido de Assistência Judiciária Gratuita deferida a parte autora, a qual foi 

intimada, e apresentou manifestação. Pois bem. Insta salientar que o 

pedido de gratuidade da justiça pode ser requerido na inicial, contestação, 

em petição para ingresso de terceiro e recurso. Vejamos o que dispõe o 

art. 99, do NCPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso.” Ademais, presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida pela própria pessoa natural. Vejamos: 

“Art. 99. (...). (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. ” Sustenta o impugnante que 

a parte impugnada possui condições financeiras para arcar com as 

custas processuais. Todavia, o impugnado sequer juntou documentos que 

comprovassem que a mesma possui condições de arcar com as referidas 

custas. Dessa forma, não restou comprovado nos autos, fatos a 

demonstrar condições financeiras suficientes para arcar com as custas 

processuais iniciais, bem como a afastar a presunção de incapacidade 

econômica para suportar o pagamento de despesas processuais e 

honorários advocatícios, não havendo, assim, motivos para ser revogado 

o benefício outrora concedido. Já se decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS. I 

- O DIREITO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 

É APENAS PARA O MISERÁVEL, E PODE SER REQUERIDO POR AQUELE 

QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE 

SUA FAMÍLIA. PRECEDENTES. II - O ESCOPO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA É ASSEGURAR A TODOS O ACESSO AO JUDICIÁRIO, 

CONFERINDO EFICÁCIA AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS 

INSCULPIDOS NOS INCISOS XXXV E LXXIV DO ART. 5º DA CARTA DA 

REPÚBLICA. III - AO IMPUGNANTE INCUMBE O ÔNUS DE PROVAR 

CABALMENTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IV - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, 242930, 3ª Turma Cível, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 

04/05/2006) “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRETENDIDA 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA 

ÔNUS DO IMPUGNANTE. À parte que impugna a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, cumpre, mediante prova adequada, 

derruir a presunção juris tantum que emana da declaração de 

hipossuficiência econômica proveniente do beneficiário.” (TJSC - Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, 2004.016453-0, Juiz Relator: Juiz Newton 

Janke, 30/09/2005) Assim, diante dos fatos e fundamentos acima 

expostos, indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça 

gratuita. A causa de pedir está centrada na existência de relação jurídica 

entre as partes, porque a autora celebrou com o Município de Diamantino, 

o Convênio celebrado no id.19583762, obrigando-se a repassar recursos 

financeiros para a manutenção e prestação de serviços oferecidos pelo 

Hospital São João Batista essenciais à saúde da população da região nos 

atendimentos ambulatoriais, e hospitalares de média e alta complexidade. 

A alegação é a de que a autora não recebeu os repasses referentes ao 

mês de agosto decorrentes dos serviços prestados, qual seja, 

atendimento prestado pelo hospital nos referidos meses. Em sede de 

contestação, o Município não nega o fato base da causa de pedir, 

consistente na celebração do convênio, assim como não controverte 

quanto ao inadimplemento, apenas alega que a ONG não prestou contas 

dos repasses feitos por ele. Por fim, o Município alega que a conveniada 

ora autora não observou condições do Convênio celebrado, e que por 

isso o não cumprimento da obrigação autoriza a retenção do pagamento. 

Tal alegação é incompreensível porque não é possível identificar a 

cláusula referida no convênio celebrado entre as partes, no que concerne 

a qualquer tipo de retenção de pagamento. O que se depreende dos autos 

é que o Município não paga e não consegue explicar por que não o faz. O 

valor conveniado não pertence ao Munícipio, e ele não pode ficar 

estabelecendo condições ao seu próprio alvedrio para não fazer o 

repasse. Dificilmente a justificativa poderia ter sido mais vaga. O Município 

fica criando comissões para avaliar o que todos já sabem, qual seja, a sua 

obrigação de fazer o repasse dos valores conveniados, todavia, 

esqueceu que o objetivo da ONG é trazer atendimento em relação a 

saúde, bem essencial a toda população. Se havia alguma irregularidade 

concreta, cabia aos gestores municipais apontá-las de modo explícito e 

preciso, e assim fundamentar a conduta. Sem que isto tenha ocorrido, 

presumem-se devidos os repasses já que, como visto, o Município não 

controverte quanto à prestação dos serviços. Eventuais entraves 

burocráticos não são, em regra, motivo idôneo para obstar pagamentos 

efetivamente devidos, como revela, mutatis mutandis, o seguinte 

precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES 

VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS 

POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.I - In casu, rever o 

entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção 

do pagamento como contraprestação, demandaria necessário 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso 

especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ.II - Na hipótese 

dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento 

pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de 

regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública, não é 

possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do 

não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito 

da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal 

providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93 .III - 

O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, 

do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o 

acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa 

Corte, a teor da Súmula 83/STJ.IV - A Agravante não apresenta 

argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando 

apenas as alegações veiculadas no recurso anterior.V - Agravo 

regimental improvido” (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 

31/08/2015). “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONVÊNIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO - LEGALIDADE 

CONTRATUAL RECONHECIDA - INADIMPLEMENTO - SERVIÇOS 

PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - 

LEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em ação de cobrança movida 

em face de Município, uma vez comprovada a efetiva contratação com a 

parte autora e a prestação dos correlatos serviços, o pagamento dos 

valores devidos é medida que se impõe. Comprovado o não pagamento 

dos serviços efetivamente prestados por particular ao Município, torna 

aquele credor desse, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público 

com jactância do particular. ” (TJMG, REMESSA NECESSÁRIA-CV Nº 

1.0000.18.130006-2/001 - COMARCA DE TIMÓTEO, DJ 22 de janeiro de 

2019, Relator: DES. BELIZÁRIO DE LACERDA) Nos casos em que o 

pagamento constitua uma contraprestação por serviços prestados, a 

prevalência do entendimento do Município qualificaria verdadeira 

positivação do enriquecimento ilícito em detrimento dos contratados. Assim 

sendo, há que se privilegiar, na espécie, a vedação ao enriquecimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 106 de 792



sem causa, que é princípio geral do Direito que também se aplica ao Direito 

Administrativo. Com efeito, obsta, à Administração, fruir de sua conduta 

antijurídica e locupletar-se através do recebimento de prestações de 

serviço sem arcar com a devida contraprestação. Se assim agir, estará 

ferindo os princípios da moralidade e da legalidade que norteiam a 

atividade administrativa. Logo, como restou provado o aproveitamento dos 

serviços pelo ente público e por não ter este juntado aos autos provas de 

que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve o 

pagamento dos valores cobrados, compelir o município réu a arcar com a 

dívida apresentada é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento 

ilícito do erário. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e 

determino que o Município de Diamantino efetue o repasse devido à parte 

autora, conforme valores estipulados nos autos. Caso seja efetuado o 

repasse pelo requerido, a parte autora deverá providenciar, 

imediatamente, a retirada e baixa do protesto realizado. Condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% 

sobre o valor da condenação. P.R.I.C Às providências. Diamantino, 27 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118430 Nr: 2640-85.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvonir Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do patrono do denunciado 

Alvonir Gonçalves, Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, para que fique 

ciente da audiência que será realizada no dia 10 de fevereiro de 2020 às 

14h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127948 Nr: 2033-38.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Hubner da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:18618

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da denunciada, para 

apresentar a resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130914 Nr: 3219-96.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Christian Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

respoder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000311-15.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAMOS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação a requerente através de seu patrono para no prazo legal 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 27804104

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-03.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO CANDI DE MOURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001728-03.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CARMINDO CANDI DE 

MOURAES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta pelo 

requerente em razão de supostos descontos indevido em sua conta, 

decorrentes de empréstimos que alega não ter realizado. Narra que os 

descontos são decorrentes de 03 contratos, a saber: · Contrato de n°. 

571425332, com desconto no valor de R$ 66,00, em 72 parcelas, cujo 

início se deu em 05/2017; · Contrato de n°. 576925300 , com desconto no 

valor de R$ 77,90, em 72 parcelas, cujo início se deu em 05/2017; · 

Contrato de n°. 577525277, com desconto no valor de R$ 137,10, em 72 

parcelas, cujo início se deu em 05/2017; Narra que não reconhece os 

contratos acima descritos, que estão vinculados à sua aposentadoria, e 

que a Ré creditou em sua conta sem qualquer justificativa, valores 

inferiores aos tomados em empréstimo, pois está cobrando por R$ 

9.372,92, porém, só creditou em sua conta o montante de R$ 6.948,8, uma 

diferença de R$ 2.424,34. Aduz ainda que o único contrato que 

corresponde ao combinado entre as partes é o de número 576925300, em 

que de fato a Ré esta cobrando por R$ 2.598,40, valor efetivamente 

creditado na conta do Autor. Requer, assim, a declaração de nulidade dos 

contratos nº. 571425332 e 577525277, indenização por danos morais e 

devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas do seu 

benefício. Por sua vez, a ré suscitou preliminar de ilegitimidade, tendo em 

vista a ausência de responsabilidade que lhe seja imputável. No mérito 

nada requereu. Inicialmente, muito embora a parte ré sustente que é parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o 

fundamento de que atualmente o contrato objeto dos autos se encontra 

sob gestão operacional do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, apesar 

de ter sido celebrado junto ao BANCO BMG S/A, e que aquele é pessoa 

jurídica diversa da Ré, é fato notório que os Bancos BMG e Itaú se 

associaram e fazem parte do mesmo conglomerado. Desta forma, não se 

mostra razoável exigir que o consumidor faça distinção exata entre 

ambos, na medida em que as atividades empresariais se confundem, 

aplicando-se, no caso em tela, a teoria da aparência, a justificar a 

legitimidade passiva da parte requerida. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ? REJEITADA ? 
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UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ? RECURSO 

DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A NÃO CONHECIDO. APELO DO 

BANCO BMG S/A CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 

1. "A legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva 

da ação, na linguagem de LIEBMAN. É a pertinência subjetiva da ação" 

(Humberto Theodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, p. 

57). 2. Em se tratando de recurso, a legitimidade está definida no art. 499 

do Código de Processo Civil, in verbis: "O recurso pode ser interposto pela 

parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público." 3. Na 

espécie, a parte contra quem foi ajuizada a demanda e contra quem recaiu 

a condenação fixada na sentença foi o BANCO BMG S.A., e não o BANCO 

ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Nesta ordem, verifica-se que o segundo 

recorrente não se configura como parte vencida na lide, nos termos do 

art. 499, do Código de Processo Civil, de forma que não possui legitimidade 

para recorrer, inclusive na qualidade de terceiro prejudicado, haja vista 

que não demonstrou seu interesse recursal neste sentido. Não se 

conhece, pois, do recurso interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO 

S/A. 4. No que tange ao recurso interposto pelo BANCO BMG S/A, este 

limita-se a suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, ao aduzir que o 

contrato foi celebrado com o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, o qual 

não pertenceria ao conglomerado BMG. 5. Entretanto, o Histórico de 

Consignações emitido pelo INSS, constante à fl. 22 do caderno 

processual, faz referência ao empréstimo bancário nº 209437803, ora 

questionado, no valor de R$3.182,42 (três mil, cento e oitenta e dois reais 

e quarenta e dois centavos), firmado com o BANCO BMG em julho/2010. 

Ademais, consta informação no site do agente financeiro, cujo 

entendimento já foi inclusive pacificado pela jurisprudência pátria, no 

sentido de que as instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú 

BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico. Preliminar 

de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A rejeitada. Precedentes. (...) 

g r i f o  n o s s o  ( T J - C E  0 0 0 7 0 4 1 3 6 2 0 1 6 8 0 6 0 1 2 4  C E 

0007041-36.2016.8.06.0124, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO 

LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 2ª Câmara Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/02/2018) RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ÚNICA 

TESE DE DEFESA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso inominado 

interposto contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva do 

Banco Bmg para litigar no feito. 2. O recorrente alega, em sede de 

recurso, a sua ilegitimidade passiva. Pugna, ao final, pela reforma da 

sentença a fim do feito ser extinto sem resolução de mérito. 3. De início, 

ressalto que, a legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser 

definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito 

responsável, em tese, pelo direito material controvertido, assim, salvo 

casos excepcionais expressamente previstos em lei, somente podem ser 

demandados aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito 

material trazida a juízo. 4. No caso em tela, a alegação do recorrente de ter 

sido a relação jurídica constituída entre a autora e o Banco Itaú BMG, não 

afasta de si a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores 

decorrente de má prestação de serviço, uma vez que, pertencem ao 

mesmo conglomerado econômico, respondendo solidariamente, a teor do 

art. 14 do CDC. 5. Por fim, deixo de entrar com afinco no mérito da 

questão, em virtude do recorrente ter se limitado a alegação de 

ilegitimidade, com base no princípio da adstrição ao pedido da parte (art. 

492, CPC). 6. Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe 

provimento , mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. O recorrente arcará com as custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ante 

valor irrisório da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 e art. 

85, § 8º do CPC. 7. Unânime. Acompanharam a relatora os Excelentíssimos 

Senhores Juízes Deusamar Alves Bezerra e Elias Rodrigues dos Santos, 

membros titulares. 8. Acórdão lavrado na forma de súmula de julgamento, 

conforme permissivo do art. 46, segunda parte, da Lei 9.099/95. Grifo 

nosso (TJ-TO - RI: 00009588620188279100, Relator: ANA PAULA 

BRANDAO BRASIL) Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a contratação do 

empréstimo pela parte autora, incumbência que lhe seria atribuída até na 

regra ordinária de distribuição do ônus da prova, ônus que não se 

desincumbiu. Inicialmente, é de se anotar que por ocasião de sua defesa a 

ré limitou-se a suscitar sua ilegitimidade passiva, não se manifestando 

precisamente sobre as alegações de fato constantes na peça inicial, 

conforme preleciona o artigo 341, caput, do CPC, razão pela qual se 

presume a veracidade dos fatos alegados na inicial. Entretanto, a 

presunção de veracidade cuida-se de uma presunção relativa, podendo o 

conjunto probatório coligido ou outras circunstâncias constantes dos 

autos ilidir tal presunção. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. FATOS NÃO 

CONTESTADOS. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXECUÇÃO. 

FRAUDE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECRETAÇÃO NOS 

PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. CRÉDITO. PRIVILÉGIO. LIMITES. 1. A presunção de veracidade 

dos fatos não contestados é relativa, cedendo passo frente a outras 

circunstâncias constantes dos autos, tendo em vista que o julgador 

encontra-se adstrito ao princípio do livre convencimento motivado (...)”. 

(STJ 3ª Turma REsp 1260490/SP Rel. Min. Nancy Andrighi J. 07.02.2012 

DJe 02.08.2012) No caso dos autos, muito embora se verifique que a 

contestação apresentada pela ré possa estar limitada somente a alegação 

de sua ilegitimidade passiva, a documentação dos autos não permite a 

aplicação do art. 341 do CPC se considerada as circunstâncias do 

presente caso. É que a parte autora alega estar sofrendo três descontos 

diferentes em sua aposentadoria, realizados pela parte ré, decorrentes de 

contrato de empréstimo que aduz não ter pactuado. Contudo, em que pese 

narrar num primeiro momento que “(...) veio a descobrir que estão sendo 

descontados empréstimos, os quais ele não realizou”, em uma segunda 

oportunidade afirma que dos três descontos realizados, o “(...) único 

contrato que está adequado ao combinado entre as partes é o de número 

576925300, em que de fato a Ré esta cobrando por R$ 2.598,40, e 

efetivamente creditou o mesmo valor na conta do Autor”. Assim, muito 

embora alegue inicialmente que não reconhece os contratos que 

ensejaram os descontos em seu benefício, posteriormente narra que há 

um deles que está em conformidade com o que fora acordado entre as 

partes. Não bastasse isso, o fato é que ainda que a parte autora não 

tenha solicitado/contratado nenhum dos empréstimos em questão, 

conforme se constata dos autos, os valores dos empréstimos foram 

creditados em sua conta bancária e utilizados. Desta forma, ainda que 

inexistam provas de que a parte autora tenha solicitado o crédito 

disponibilizado em sua conta, o que leva a crer que, de fato, o banco réu 

incorreu em erro ao disponibilizar as quantias, tal erro resta ofuscado pelo 

implícito "aceite" do autor, ao utilizar-se das quantias que não reconhece, 

uma vez que deveria ter requerido o estorno do valor no momento em que 

notou o surgimento dos mesmos em sua conta. Portanto, não verifico 

motivos para conferir procedência ao pleito autoral, porque somente após 

a utilização do crédito que a parte autora procurou o poder judiciário para 

pleitear indenização por danos morais e devolução dos valores que lhe é 

devido adimplir. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 557,81, conforme cálculo do ID. 25698224.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1007310-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora por meio de seus advogados constituídos ante a 

justificativa apresentada pelo executado (id. 28166583).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003892-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. J. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA 

ANASTACIO PAMPADO PROCESSO n. 1003892-39.2019.8.11.0037 Valor 

da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: DEJANIRA APARECIDA FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 

Mangueira, 849, buritis, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: DELAIR DE JESUS FERREIRA FINALIDADE: 

DECRETAR A INTERDIÇÃO DE DELAIR DE JESUS FERREIRA RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição proposta por Dejanira Aparecida 

Ferreira da Silva em face de sua irmã Delair de Jesus Ferreira, ambas 

qualificadas na exordial. Relata a autora que sua irmã é portadora de 

Transtorno Mental em grau moderado, bem como é deficiente auditiva, o 

que a torna incapaz para exercer os atos da vida, sendo totalmente 

dependente de terceiros para os cuidados diários, necessitando de 

curador. Desse modo, a propositura da presente ação se faz necessária 

para a efetiva proteção de seus interesses. Sendo assim, a requerente 

pugna por sua nomeação na qualidade de curadora de sua irmãe, afim de 

gerir seus interesses em geral. SENTENÇA: "Ante o exposto, à luz das 

provas produzidas neste feito, com a concordância ministerial favorável 

ao pleito, DECRETO A INTERDIÇÃO de Delair de Jesus Ferreira, 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente certos atos da vida civil, 

de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como sua 

curadora a demandante Dejanira Aparecida Ferreira da Silva, para a 

prática dos atos civis da vida da interditanda, ficando limitada aos atos da 

curatela aos de transações civis simples, recebimento de benefícios, 

requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou 

assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens 

ou direitos do interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer 

valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar da interditada. 

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os 

nomes da interdita e de sua curadora, a causa da interdição e os limites da 

curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC[1]. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e 

registrada no sistema. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANA CLAUDIA PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1006826-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA DOS SANTOS LEMES (REU)

MICHELLY DOS SANTOS LEMES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 16/04/2020 às 08h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 27 de janeiro de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Decisão

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

Processo Número: 1004441-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA HENRIQUE FRANCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LOPES LEIRIA (REU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004441-49.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): MADALENA HENRIQUE FRANCO REU: FABIO LOPES LEIRIA 

Vistos etc. Considerando que o executado não foi encontrado no 

endereço constante nos autos, os endereços no Infoseg e TSE são 

insuficientes e não há nº de seu CPF para a consulta de seus dados 

cadastrais por esta magistrada nos órgãos conveniados ao TJMT, defiro a 
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intimação via edital, nomeando para o caso de inércia a Defensoria Pulica 

para o exercício do múnus de curadora especial, devendo-se encaminhar 

os autos com vistas à instituição para defesa. Após, à exequente para 

requerer o que entender de direito e ao Ministério Público para 

manifestação. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

25/01/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006179-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALEGIO PASTORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR ANTONIO SOLDATELLI OAB - RS45000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GUIMARÃES PASTORELLO (REQUERIDO)

CENIRA DE OLIVEIRA GUIMARÃES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006179-09.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: SALEGIO PASTORELLO REQUERIDO: ALEX GUIMARÃES 

PASTORELLO, CENIRA DE OLIVEIRA GUIMARÃES Vistos etc. O autor 

justificou sua ausência na sessão de mediação (ID Num. 17816321 - Pág. 

1). Decorrido o ato, a requerida apresentou contestação. Assim, dando 

seguimento ao feito, determino a intimação do autor para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo legal e, nos termos da Lei de Alimentos, 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/10/2020 às 17h00min. Intimem-se as partes com as advertências da Lei 

de Alimentos (o não comparecimento do autor ensejará o arquivamento do 

processo e o não comparecimento do réu implicará em revelia). Fixo o 

prazo de dez dias para as partes arrolarem suas testemunhas. Intimem-se 

ou depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas. Intimem-se. Dê-se 

ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22/01/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002987-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RUBERLEI STORCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMYLLA KAOANY STORCH (REU)

YASMIN RAFAELLA STORCH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA CAMPOS OAB - 018.688.671-37 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002987-05.2017.8.11.0037.s 

AUTOR(A): GELSON RUBERLEI STORCH REU: LUDIMYLLA KAOANY 

STORCH, YASMIN RAFAELLA STORCH REPRESENTANTE: ELIANE 

PEREIRA CAMPOS Vistos etc. Verifico que foi determinada a citação por 

edital (ID Num. 18746888 - Pág. 1), sobre a qual não aportou a notícia de 

cumprimento. Desse modo, certifique-se. De outro lado, vislumbro que o 

autor não foi encontrado (ID Num. 19645347 - Pág. 19). Inobstante, nos 

termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, reputar-se válida a intimação 

dirigida ao endereço constante nos autos quando a parte se muda sem 

comunicação ao Juízo, considerando o dever de atualizar o endereço da 

autora, nos termos do art. 77, V, do CPC e reconhecendo o poder 

requisitório que assiste à Defensoria Pública, determino nova vista a fim de 

que informe o endereço do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo. Após, dê-se vista ao Ministério Público e 

conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste, 27/01/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007024-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DOS SANTOS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007024-41.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOAO MARCOS DOS SANTOS MARINHO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 30 de janeiro de 2020, às 

14h30min horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 25 de janeiro 

de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1008366-87.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARCIO BATISTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

à decisão retro, designa a realização da perícia médica para o dia 30 de 

janeiro de 2020, às 14h30min horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 25 de janeiro 

de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005313-98.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): CELI MARIA ALCANTARA DE DEUS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 30 de janeiro de 2020, às 14h30min horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 25 de janeiro de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO FRIGO LTDA - ME (REU)

RAFAEL SEBASTIAO MATOS PREGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES OAB - MT7831/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001958-17.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOSE BISPO DA SILVA REU: RAFAEL SEBASTIAO MATOS 

PREGO, SUPERMERCADO FRIGO LTDA - ME O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 30 de janeiro de 2020, às 

14h30min horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de 

agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de 

Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ 

comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 25 de janeiro 

de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005607-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005607-53.2018.8.11.0037- PJE Ação de Ressarcimento de Valores c/c 

Danos Morais Requerente: Valdoir Roman Requerida: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. Havendo requerimento 

de produção de prova oral (Id.10321799; 10841160), designo audiência de 

instrução para a data de 18 de março de 2020, às 17h00min. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). As partes devem ser intimadas pessoalmente para 

comparecerem à audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não comparecerem ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º). Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de 

janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006381-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006381-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GIRAMUNDO TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: DEUSDEDIO RIBEIRO DE SOUZA Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 10 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001298-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WIECHOREK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

EDERSON UMBELINO NERY OAB - MT0016181A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000885-10.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000885-10.2017.8.11.0037 AUTOR: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI RÉU: AMERICEL S/A Vistos em correição. Frustrada 

a tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1006793-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIGRAOS TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

o Juízo (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

ALDEMIR PAULO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO 

DE CREDORES PRAZO: 15 DIAS AUTOS N.º 1006793-77.2019.811.0037 

ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE REQUERENTE: KIGRÃOS 

AGROMODAL LTDA. - CNPJ: 14.101.500/0001-24 e KIGRÃOS 

TRANSPORTES LTDA – EPP – CNPJ: 21.881.244/0001-09. ADMISTRADOR 

JUDICIAL: Dra. Glaucia Albuquerque Brasil – OAB/MT 13.810 

ADVOGADOS: AUGUSTO MÁRIO VIERIA NETO – OAB/MT 15.948, CLÓVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES – OAB/MT 14.485, VITTOR ARTHUR 

GALDINO – OAB/MT 13.955 INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO 

CREDORES E TERCEIROS/INTERESSADOS RESUMO DA INICIAL: A 

empresa KIGRÃOS AGROMODAL iniciou suas atividades no ano de 2014, 

com intermediação de venda e comercialização de grãos direto do 

produtor para o mercado interno, empacotadores, distribuidores e 

industrias. Já a empresa KIGRÃOS TRANSPORTES foi constituída em 2015 

com o objetivo único de transportar os produtos comercializados pela 

KIGRÃOS AGROMODAL. As empresas possuem como sócios João 

Henrique Frassão Carvalho e Roberto Sadi Ramos Barroso. Diante do 

cenário de crise fatal, o Grupo Kigrãos necessita da guarida jurisdicional 

para atravessar esse momento delicado e é por meio do processo de 

recuperação judicial que se fará possível a equalização de seu passivo 

para superar a crise, manter a fonte produtora, continuar gerando 

emprego e renda, recolhendo tributos, aquecendo a economia local, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica, nos exatos termos do que reza o art. 47, 

espinha dorsal da Lei de Recuperação Judicial. RESUMO DA DECISÃO DE 

DEFERIMENTO: Diante do exposto, nos termos do artigo 52 da Lei nº 

11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

do grupo empresário Kigrãos Agromodal Ltda. e Kigrãos Transportes Ltda. 

EPP, regularmente inscritos como pessoas jurídicas de direito privado, 

pelos CNPJs nº 14.101.500/0001-24 e nº 21.881.244/0001-09, 

determinando que as recuperandas, conforme previsão do artigo 53 da Lei 

nº 11.101/2005, apresentem, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência. 

Sobreleva registrar, por oportuno, caber aos credores exercerem a 

fiscalização sobre os empresários e auxiliarem na verificação da situação 

econômico-financeira, até porque a decisão quanto à aprovação ou não 

do plano, se for o caso, compete à assembleia geral de credores, de sorte 

que nesta fase deve-se ater apenas e tão somente à crise informada pela 

empresa e a satisfação dos requisitos legais a que alude o artigo 51 da Lei 

nº 11.101.2005. Outrossim, ausente o impedimento para o processamento 

da referida recuperação judicial, estabelecidos no artigo 48 da citada Lei, 

há permissão legal para o prosseguimento do feito durante o denominado 

concurso de observação. Nomeio para desempenhar o encargo de 

Administradora Judicial Glaucia Albuquerque Brasil, advogada, com 

endereço profissional à Rua Barão Washington Luis no 428, Jardim 

Guanabara, Rondonópolis (MT), tel.: (66) 3022 1626, endereço eletrônico: 

glaucia@gabrasil.adv.be, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o 

encargo, bem como assinar o termo de compromisso. Conforme previsão 

do artigo 52, II, da Lei nº 11.101/05, DISPENSO a apresentação de 

certidões negativas de débito fiscal nesta fase processual, exceto para 

os casos de contratação com o Poder Público, ou para o recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais creditícios. Nos termos do inciso III do 

artigo 52 da supracitada Lei, ORDENO a suspensão de todas as 

execuções e ações contra as devedores, ora requerentes da presente, 

por dívidas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, ressalvando o disposto nos artigos 6º, §§ 1ª, 2º e 

7º e artigo 49, §§ 3º e 4º da citada legislação. DEFIRO o requerimento de 

baixa de eventual protesto realizado junto ao Cartório de Protestos, bem 

como abstenção de lavratura de novos protestos e ainda a exclusão do 

nome das empresas junto ao SERASA, SPC e demais órgãos de proteção 

ao crédito, excetuando o estabelecido no § 1º do artigo 49 da Lei nº 

11.101/2005. Conforme inciso V do artigo 52, ORDENO a intimação do 

ilustre representante do Ministério Público e a comunicação por carta às 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, informando o 

deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial. Ainda, 

publique-se edital no órgão oficial, dentro do Diário da Justiça, na forma 

dos incisos I, II e III, todos do parágrafo 1º, do artigo 52 da LRF, devendo 

as devedoras apresentarem a respectiva minuta, em 48 (quarenta e oito) 

horas, para conferência e assinatura, arcando ainda com as despesas de 

publicação, inclusive em jornal de grande circulação. Os credores têm o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem as suas habilitações 

diretamente perante à Administradora Judicial ou as suas divergências 

quanto aos créditos relacionados, na forma do artigo 7º, §1º, do diploma 

legal supracitado. Ainda, os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias 

para manifestarem a sua objeção ao plano de recuperação da devedora, a 

partir da publicação do edital a que alude o artigo 7º, §2º, da Lei nº 

11.101/2005, ou de acordo com o disposto no artigo 55, parágrafo único, 

do mesmo diploma legal. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso onde se situa a sede das recuperandas para que acresça, após o 

nome empresarial das devedoras, a expressão “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”. Com fundamento no princípio da cooperação, determino que as 

recuperandas encaminhem, no prazo de 05 (cinco) dias, a minuta do 

edital, no seguinte endereço eletrônico: pri.2civel@tjmt.jus.br. RELAÇÃO 

DE CREDORES (Nome do credor e valor): CLASSE QUIROGRAFÁRIO: ABM 

E RODRIGUES Advogados R$ 125.000,00 Agropastoril Jotabasso Ltda R$ 

40.000,00 Aldemir Paulo Dos Reis R$ 350.000,00 Allison Andre Casteli R$ 

24.514,00 America Business Representações Ss Ltda R$ 5.966,98 Ana 

Malvete Zezak Triaca R$ 21.600,00 Antonio Januario Filho R$ 22.783,98 

Banco Daycoval R$ 237.567,82 Banco Daycoval R$ 50.000,00 Banco Itau 

S/A R$ 85.929,75 Banco Primacredi R$ 35.000,00 Banco Sicoob R$ 

297.123,11 Banco Sicredi R$ 1.147.538,98 Banco Sicredi R$ 20.000,00 

Boer Transportes Ltda R$ 22.331,75 Boer Transportes Ltda R$ 9.124,11 

Bronete Donato Comercio Ltda R$ 60.000,00 C Da Silva De Oliveira 

Transportes R$ 7.288,51 Cesar Augusto Cerqueira De Araujo R$ 8.650,18 

Claudio Auto Peças R$ 35.000,00 Comercial Bauru- Me R$ 920,33 

Comercio E Locação De Veiculo R$ 2.021,62 Cooperpluma - Cooperativa 

De Beneficiamento De Algodão R$ 219.301,00 Di Canalli Comercio 
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Transportes E Empreendimentos Ltda R$ 2.655,28 Dinamica Serviços 

Contabeis R$ 38.400,00 E U Magalhaes Transportes R$ 1.846,42 Ergang & 

Amp; Ergang Ltda R$ 1.601,60 Escritorio Contabil Consultec R$ 3.600,00 

Fabio Gargnelutti R$ 172.000,00 Fabio Ribeiro R$ 2.574,64 Fernando Luiz 

Triaca R$ 15.600,00 Geraldo Bifon Transportes Eireli R$ 1.979,54 Geraldo 

Matias Lehnen R$ 438.338,20 Hamilton Martins Pereira R$ 24.239,96 

Jailson Lidio Barbosa Neto R$ 6.000,00 Jaime Simão Carneiro R$ 

920.000,00 João Rodolfo Vilela Foster R$ 20.000,00 Jose Dultra De 

Menezes Filho R$ 267.424,44 Jose Marcio Marras Domingues R$ 1.491,22 

Lemark Montagem Industrial Ltda R$ 85.000,00 Ll Transportes Ltda R$ 

2.621,20 Luiz Carlos Interlandi R$ 168.122,00 M T Sul Transportes Ltda R$ 

13.908,08 Marcelo Caetano Dinis Roque R$ 73.647,00 Mauro Ezequiel 

Paglioni R$ 180.000,00 Mdf Mecanica E Posto De Molas Ltda R$ 6.576,23 

Mult Grãos Industria E Comercio De Cereais Ltda R$ 68.193,63 

Produtividade Comercio E Representações Agropoecuári Ltda R$ 

24.852,55 Prosoja Comercial Agricola Ltda R$ 138.169,65 Rafael Rossi 

Correa R$ 3.895,62 Roberto Alves De Brito R$ 1.268.750,00 Rogerio 

Mazzutti R$ 329.036,70 Sebastião Filho Correa Vilela R$ 223.657,63 

Silvandro Barchet R$ 18.116,00 Target Logistics Eirelli R$ 18.929,77 

Tecnoamd Comecio Importação E Exportação Eireli R$ 650.000,00 

Transportadora Claudio F De Lima R$ 1.712,57 Transportadora Nova Ltda 

R$ 2.500,00 Transportes Luft Ltda R$ 13.028,40 Vargas Industria E 

Comercio De Alimentos Ltda R$ 10.000,00. CLASSE TRABALHISTA: Bruno 

Oliveira De Morais R$ 2.728,91 Daniele Bersch De Oliveira Campos R$ 

1.991,01 Elisangela Lacerda Bierhals R$ 2.728,91 Flavio Henrique De 

Oliveira Souza R$ 2.728,91 Franciram Lima R$ 2.537,64 Vinicius Souza 

Lopez R$ 3.410,88. TOTAL GERAL: R$ 8.062.256,70 (oito milhões, 

sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta 

centavos). ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros 

interessados do prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 (10 dias) 

para que, querendo, apresentem impugnação à lista do administrador 

judicial (art. 7º, § 2º Lei 11.101/2005), e ainda, 30 (trinta) dias úteis para 

apresentarem objeção ao plano de recuperação apresentado pelas 

devedoras, nos termos do artigo 55, paragráfo único desta Lei. Ficam 

também intimados os credores e terceiros de que os documentos das 

recuperandas podem ser consultados junto a administradora judicial 

nomeada pelo Juízo, Dra. Glaucia Albuquerque Brasil, advogada, inscrita 

na OAB/MT sob o nº 13.810, com endereço à Rua Barão Washington Luis, 

nº 428, Jardim Guanabara, Rondonópolis/MT, tel.: (66) 3022 1626, 

endereço eletrônico: glaucia@gabrasil.adv.br. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B de Campos Silva, digitei. 

Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. Ésio Martins de Freitas - 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001767-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (AUTOR(A))

K. B. D. S. (AUTOR(A))

E. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da requerida para manifestação, em 15 dias, conforme 

despacho constante no ID 22692105.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 170-63.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, 

UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Processo nº 170-63.2009.811.0037 (Código 60350)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Guimarães Agrícola Ltda.

Executados: Valnei Luiz Gueno e Outros

 Vistos etc.

A citação foi apenas para a finalidade de sucessão processual, não 

reabrindo o prazo para oposição de embargos.

Anotações pertinentes, conforme postulado (fls.179), nos moldes do 

artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Defiro o requerimento de sucessão processual.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a exceção de 

pré-executividade oposta, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5492 Nr: 171-34.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVIO LUIZ ZATTA, Leonides José Zatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106417 Nr: 5467-80.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO JOÃO 

GUENO, VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isadora do Nascimento 

Barbosa - OAB:OAB/MT 18224, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 Processo nº 5467-80.2011.811.0037 (Código 106417)

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Guimarães Agrícola Ltda.

Executados: Valnei Luiz Gueno e Outros

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do executado Valdemiro Gueno, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Cite-se o respectivo espólio, por intermédio do inventariante, para 

manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 191969 Nr: 4788-70.2017.811.0037
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO, 

VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isadora do Nascimento 

Barbosa - OAB:OAB/MT 18224, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/ 3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 Processo nº 4788-70.2017.811.0037 (Código 191969)

Embargos à Execução

Embargantes: Valnei Luiz Gueno e Outros

 Embargada: Guimarães Agrícola Ltda.

Vistos etc.

Ante a arguição da parte embargada, certifique-se quanto a 

tempestividade dos presentes embargos.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 3762-18.2009.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andreia - OAB:, ANDRÉIA 

LEHNEN - OAB:MT 10752-B

 Processo nº 3762-18.2009.811.0037 (Código 64017)

Embargos à Execução

Embargantes: Valnei Luiz Gueno e Outros

 Embargada: Guimarães Agrícola Ltda.

Vistos etc.

Anotações pertinentes, conforme postulado (fls.384), nos moldes do 

artigo 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Defiro o requerimento de sucessão processual.

Homologo a desistência formulada (fls.373).

Solicite-se ao Juízo Deprecado a devolução da carta precatória expedida 

para a oitiva da testemunha Ademar Matheus Soares, devidamente 

cumprida.

Aportando a missiva, intimem-se as partes para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69654 Nr: 1962-18.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN MICHEL PILQUEVITCH 

- OAB:OAB/SP 318694, MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR - 

OAB:129378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102415 Nr: 1813-85.2011.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO JACINTO GEBERT, ALERIA KESSLER 

GEBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOICYLENE RUFINA 

SILVA GUIMARÃES,  para devo lução dos autos nº 

1813-85.2011.811.0037, Protocolo 102415, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28453 Nr: 843-32.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SEMENTES PETROVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PANUSSATT - OAB:MT/ 8992-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/5.958, Roberta 

Mannarelli - OAB:8.097-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATÁLIA MARIA 

DOS SANTOS COSTA, para devolução dos autos nº 

843-32.2004.811.0037, Protocolo 28453, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29321 Nr: 1722-39.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA DE O. MELLO 

COSTA PINHO - OAB:21676/PR, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENAN PINTO, para 

devolução dos autos nº 1722-39.2004.811.0037, Protocolo 29321, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71943 Nr: 4258-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN RUIZ DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 4258-13.2010.811.0037, Protocolo 

71943, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69263 Nr: 1571-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FORTUNATO, ALTAIR PEDRO FORTUNATO, 

MOACIR FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLI MARIANI LIMA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1571-63.2010.811.0037, 

Protocolo 69263, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114457 Nr: 4900-15.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR ALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLI MARIANI LIMA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4900-15.2012.811.0037, 

Protocolo 114457, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007469-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para apresentar 

o resumo da inicial, conforme prevê o artigo 1.218, §1º, da CNGC/MT, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que deverá ser encaminhado para o e-mail da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, bem como a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DIVINO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE DAL PIVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre o documento id. 28394607, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000972-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000972-63.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO OLIVEIRA DE LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de 

mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do 

Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006017-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono da parte Autora, Dr; Paulo Renato Cardoso Paião - 

OAB-MT 22578/O, para no prazo de 10 (dez) dias comparecer nesta 

secretaria para retirar via original da Certidão de Nascimento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema acerca 

do retorno destes autos da Segunda Instância. Nos termos da Ordem de 

Serviço nº 001/2007, legislação vigente, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 1497-43.2009.811.0037

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO DE CASTRO E CIA LTDA, OLINDA 

AZEVEDO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, retirar carta precatória e comprovar sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 123006 Nr: 5545-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando a manifestação de fl. 63, procedam-se às 

diligências a fim de baixar a restrição inserida no veículo objeto da lide (fls. 

30 e 56) junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Sem prejuízo, proceda-se a penhora nos rosto destes autos, conforme 

oficiado (fl. 82).

Outrossim, considerando que a petição de fls. 65 encontra-se 

desacompanhada de quaisquer documentos, intime-se a parte requerente 

para cumprir integralmente o despacho de fl. 64, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Ainda, verifico que não houve a citação da parte requerida. Destarte, 

intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, dar prosseguimento ao 

feito, promovendo a citação da parte requerida.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3945-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO TAVARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada RONIVALDO TAVARES DO AMARAL (CPF nº 032.943.801-86), 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$30.242,20 (trinta mil 

duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos reais).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 5161-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:MT/12.867, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada EDERSON RIZZOTO (CPF nº 001.826.126-43), cujo valor da 

dívida perfaz o montante atualizado de R$212.366,02 (duzentos e doze mil 

trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line em nome dos executados ALCEU 

ROGGIA (CPF nº 689.871.610-72) e ELAINE SARTORI ROGGIA (CPF nº 

908.054.290-34) no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de 

R$152.795,64 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados QUEILA DE SOUZA 

AZAMBUJA VEIGA (CPF: 994.523.404-34) e FERNANDO VEIGA DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 116 de 792



SANTOS (CPF: 567.428.601-97) no valor atualizado da dívida, que perfaz 

o montante de R$ 90.999,46 (noventa mil novecentos e noventa e nove 

reais e quarenta e seis centavos).

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 5121-42.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMES MARIA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:MT/ 8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE DE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS, para devolução dos autos nº 

5121-42.2005.811.0037, Protocolo 37325, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 3089-98.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MANOEL ROXO APARÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANE PEDROSO - 

OAB:47671, LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS, para devolução dos autos nº 

3089-98.2004.811.0037, Protocolo 30839, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 3020-66.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Graça Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON COSTA FARIAS - 

OAB:2931-A/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS, para devolução dos autos nº 

3020-66.2004.811.0037, Protocolo 30805, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178163 Nr: 9671-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ, CLAUDIR SONEMANN 

FEIJÓ, CLEUSA TEREZINHA ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, TAILOR HENRIQUE DE SOUZA - OAB:21.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:OAB/MT 20.864-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 9671-94.2016.811.0037, Protocolo 

178163, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124964 Nr: 7530-10.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 7530-10.2013.811.0037, Protocolo 

124964, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121709 Nr: 4223-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 4223-48.2013.811.0037, Protocolo 

121709, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 951-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, ANDERSON 

DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIQUES - 

OAB:10438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/PR 51.416

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI, para devolução dos autos nº 

951-27.2005.811.0037, Protocolo 32729, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135900 Nr: 7480-47.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE 

GRAZIELLE MARTIGNAGO, FAZENDA TRÊS ESTRELAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 
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7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI, para devolução dos autos nº 

7480-47.2014.811.0037, Protocolo 135900, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151702 Nr: 5140-96.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BAIRD KASAKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, CELSO DE FARIA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.298-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:OAB/MT 9.552

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI, para devolução dos autos nº 

5140-96.2015.811.0037, Protocolo 151702, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002901-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1002901-63.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 27 de janeiro de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004774-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALVES MOTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TESOURO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

 

1004774-98.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1004774-98.2019.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar as partes para especificarem as provas que pretendem produzir 

justificando-as objetivamente no prazo legal. Primavera do Leste, 27 de 

janeiro de 2020 Lidiane Memoria Campós Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004774-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALVES MOTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TESOURO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

 

1004774-98.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1004774-98.2019.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar as partes para especificarem as provas que pretendem produzir 

justificando-as objetivamente no prazo legal. Primavera do Leste, 27 de 

janeiro de 2020 Lidiane Memoria Campós Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000516-45.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000516-45.2019.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006180-28.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006180-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1006180-28.2017.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) requerente para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. 
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Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARILENE DOS SANTOS CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000359-72.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CLEUSA MARILENE DOS 

SANTOS CASTRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Expeça-se ofício ao INSS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a implantação do benefício deferido. Decorrido o prazo, não 

sendo realizada a implantação, intime-se a parte requerida, através de seu 

Procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

implantação do benefício. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de novembro de 

2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 144051 Nr: 1642-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JUNIOR DALPUBEL CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1642-89.2015.811.0037 (Código 144051)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 292/293, foram expedidas requisições de pagamento dos 

honorários advocatícios, na data de 21/11/2018.

À fl. 301, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, apresentou 

comprovante de cumprimento da obrigação.

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou à fl. 

316, informando que a PGE aguardava apenas disponibilidade financeira 

para pagamento da requisição.

Às fls. 318/320, a parte exequente pugnou pelo bloqueio dos valores 

devidos.

É o breve relato. Decido.

Considerando que a parte executada, devidamente intimada, não efetuou o 

pagamento da requisição expedida em 21/11/2018, bem como pela 

natureza alimentar da verba em questão, DETERMINO o SEQUESTRO de 

R$ 1.000,00 (mil reais) em conta bancária do executado ESTADO DE 

MATO GROSSO, através do sistema BACENJUD.

Em seguida, transfira-se o valor à conta de titularidade do Advogado 

exequente.

Após o levantamento dos valores, conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175152 Nr: 8079-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ, 

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PRIMAVERA DO 

LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Anibal Montenari 

- OAB:MT17165, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LILIAN MARA ALBUQUERQUE 

FELICIO - OAB:13161, Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5.746/MT, 

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - OAB:3946/O, ROGERIO BORGES 

CARDOSO - OAB:18305

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

especifique as provas que ainda pretende produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64559 Nr: 4379-75.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL 

TUIUIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:MT 4705

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte embargante para 

se manifestar acerca dos embargos de declaração interpostos pela parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226475 Nr: 2973-67.2019.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA SARDA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOS SANTOS 

- OAB:75579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para que 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007555-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA VIGO ALBERTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007555-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: NILVA VIGO ALBERTON 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por NILVA 

VIGO ALBERTON em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 
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relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 18436939), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Impugnação à contestação no id n. 20074099. Em audiência de 

instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. A parte requerida, 

devidamente intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deve comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito dos trabalhadores que ingressaram no sistema em 

data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade 

de requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios 

eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a 

palavra do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença 

escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, 

por meio documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume 

acima citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a 

obtenção de documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola 

na obtenção de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões 

do Superior Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova 

material, bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com 

prova testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, 

não sendo necessária à apresentação de documentação de todo o 

período de carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR 

RURAL. BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. 1. (...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A 

alegação do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o 

exercício da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, 

pois os documentos juntados consubstanciam início de prova material 

suficiente, que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho 

rural da parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do 

aresto recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo 

período legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PAG.). 

No caso sub judice, verifico que a parte requerente preenche o requisito 

da idade, já que, na data da propositura da ação, contava com 61 

(sessenta e um) anos de idade, conforme documentos de id n. 16539531. 

Quanto à qualidade de segurado especial, a parte autora apresentou 

documentos, os quais comprovam início razoável de prova material, 

através de fotocópia de certidão de casamento (id n. 16540058), fotocópia 

de escritura pública de compra e venda (id n. 16541086), fotocópia de 

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (id n. 16541406), bem 

como fotocópias de notas fiscais (id n. 16541406), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pela parte requerente. Com efeito, as testemunhas Sandra e 

Celestino, ouvidas em audiência, afirmaram conhecerem a parte 

requerente há cerca de 34 (trinta e quatro) e 35 (trinta e cinco) anos, 

respectivamente, sendo que presenciaram o seu trabalho na lavoura. 

Pelos depoimentos, verifica-se a comprovação da atividade rural exercida 

pela parte requerente, em consonância com os documentos juntados aos 

autos, sendo que o lapso temporal do exercício de atividades rurícola se 

encontra em conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91. O fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os 

documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui 

óbice à concessão do benefício pretendido, pois, numa interpretação 

sistemática do referido artigo, o rol de documentos que nele consta é 

meramente exemplificativo. Nessa esteira, considero os documentos 

juntados aos autos como início de prova documental, sendo que, 

fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, comprovam 

que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao período 

exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, independentemente de 

contribuição e, estando preenchidos os requisitos legais, de rigor o 

acolhimento da pretensão inicial. Destarte, considero que a concessão do 

benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que parte a requerente 

trouxe aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 
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PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no 

valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da data do 

requerimento administrativo (22/11/2017 – id n. 16541438), observada a 

eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e juros moratórios 

conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, 

“os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem 

a partir da citação válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação do benefício nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006693-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES LUIZ PIZZOLATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006693-59.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ATAIDES LUIZ PIZZOLATO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por ATAIDES LUIZ 

PIZZOLATO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação (id n. 18015149), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. A parte requerida, devidamente intimada para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deve comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91, concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, independentemente de 

contribuição, bastando apenas comprovar o exercício de atividade rural, 

em número de meses idênticos à carência para o benefício. A mesma lei 

exige a carência mínima de contribuições mensais, conforme dispõe o art. 

143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, 

se homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. Além do requisito 

da idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial 

em regime de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento. De acordo com o disposto 

no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de economia 

familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHADOR RURAL. 

BOIA-FRIA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. 

(...). 2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo consignou: "A alegação 

do INSS, de que não existiria prova material apta a comprovar o exercício 

da atividade rural no período de carência, não merece prosperar, pois os 

documentos juntados consubstanciam início de prova material suficiente, 

que corroborada pela prova oral colhida confirmam o trabalho rural da 

parte autora." 3. Com efeito, considerando a fundamentação do aresto 

recorrido, que concluiu pela comprovação de labor rural pelo período 

legalmente exigido, e, portanto, pela existência dos requisitos para 

concessão do benefício previdenciário, este somente poderia ser 

modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova 

material com todo o período do exercício de atividade rural que se 

pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de 

prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que 

complementada mediante depoimentos de testemunhas. 5. No caso dos 

autos, o Tribunal a quo atestou que o início de prova material é 

corroborado por outros elementos, como a prova testemunhal, motivo pelo 

qual a conclusão da Corte de origem não merece reparos. 6. Recurso 

Especial não provido. (STJ – REsp 1767337/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018) 

grifei. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. 

TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo, e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

da parte autora à percepção do benefício. 2. Os documentos trazidos com 

a inicial, em especial a certidão de casamento à fl.11, que indica a 

profissão de "lavrador" da parte autora, e as anotações na CTPS às fls. 

16/21, são válidos como início de prova material da atividade rural alegada, 

vez que apontam o desempenho do trabalho campesino, conforme 

entendimento jurisprudencial pacificado nesta e. Corte. 3.No caso dos 

autos, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do 

requerimento administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea b 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 121 de 792



da Lei 8.213/91. Em relação ä prescrição, a questão não merece maiores 

digressões em face da súmula 85 do STJ que dispõe que nas obrigações 

de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, a prescrição atinge 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio de ajuizamento 

da ação. 4. (...). 7. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 – AC 

1003727-28.2018.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON 

ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 21/04/2019 PAG.). 

No caso sub judice, verifico que a parte requerente preenche o requisito 

da idade, já que, na data da propositura da ação, contava com 61 

(sessenta e um) anos de idade, conforme documentos de id n. 15634465. 

Quanto à qualidade de segurado especial, a parte autora apresentou 

documentos, os quais comprovam início razoável de prova material, 

através de fotocópia de certidão de casamento (id n. 15634489), 

fotocópias de notas fiscais (ids n. 15634490, 15634693, 15634696, 

15634696, 15634703), fotocópias de recibos (id n. 15634693), fotocópia 

de comprovante de entrega de declaração para cadastro de imóvel rural 

(id n. 15634694), fotocópias de notificação de ITR (id n. 15634695), 

fotocópia de contrato de comodato de área rural (id n. 15634699), bem 

como fotocópia de carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (id n. 

15634700), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em 

completa harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo 

que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida 

em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, as 

testemunhas Dedi e Perri, ouvidas em audiência, afirmaram conhecerem a 

parte requerente há cerca de 40 (quarenta) anos, sendo que 

presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelos depoimentos, verifica-se a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte requerente, em 

consonância com os documentos juntados aos autos, sendo que o lapso 

temporal do exercício de atividades rurícola se encontra em conformidade 

com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O fato de o 

requerente não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, numa interpretação sistemática do referido 

artigo, o rol de documentos que nele consta é meramente exemplificativo. 

Nessa esteira, considero os documentos juntados aos autos como início 

de prova documental, sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente 

prestado em Juízo, comprovam que a parte requerente exerceu atividade 

rural, atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente 

faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, independentemente de contribuição e, estando preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Destarte, 

considero que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou 

normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da 

data do requerimento administrativo (20/02/2018 – id n. 15634469 - Pág. 

3), observada a eventual prescrição quinquenal. Correção monetária e 

juros moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal 

de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura digital. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JULIO ANTONOWISKI POSONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA NORA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Número do Processo: 1002095-62.2018.8.11.0037 Polo Ativo: 

Danilo Julio Antonowiski Polo Passivo: Dalla Nora Transportes LTDA ME 

Vistos etc. Em análise dos autos, observo que a parte Reclamada Dalla 

Nora Transportes LTDA ME não foi citada da audiência de conciliação. 

Assim determino que seja procedida nova citação no mesmo endereço, 

por meio de oficial de justiça, conforme requerimento efetivado no termo 

de audiência de conciliação de ID 18696515. Sendo assim, designe-se 

nova AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, com as providências pertinentes. 

Intime-se e Cumpra-se. P. Leste-MT, 24 de janeiro de 2.010. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

RAQUEL GODINHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000230-33.2020.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL GODINHO MARTINS, 

ROGERIO DE BARROS CURADO REQUERIDO: MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A. Vistos, Trata-se da ação de indenização por 

danos morais e materiais c/c pedido liminar pleiteada por ROGÉRIO DE 

BARROS CURADO e RAQUEL GODINHO MARTINS CURADO em face de 

MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S.A, todos qualificados na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida conserte o veículo Hilux 2016/2017 – 

Placa QBW 7464, por haver colidido com animal (cavalo) que estava nas 

margens da rodovia MT130. Dos Fatos. Alegam, em síntese, que no dia 22 

de novembro de 2019, aproximadamente às 18h:30min, os requerentes 

trafegavam pela Rodovia MT130, sentido Rondonópolis/Primavera do 

Leste, quando vieram a colidir com um animal (Cavalo) na pista. Sustentam 

que foi instaurado procedimento administrativo com a requerida para 

promover o reparo do veículo. Relatam que a concessionária indeferiu o 

conserto do veículo por não haver encontrado animais na pista na data 

dos fatos. Afirmam que no mesmo dia fora registrado acidente com vítima 

fatal, após o condutor de um veículo bater em um cavalo que também 

estava na pista. Vieram os seguintes documentos: Termo de Ocorrência 

(id. n°28130592); Imagens do Veículo Danificado (id. n°28130598); Boletim 

de Ocorrência (id. n°28130607); Orçamentos (id. n°28131211; 28131212; 

28131214); Indeferimento do Procedimento Administrativo (id. 

n°28131226); Matérias Jornalísticas de Acidente com Animais na Pista (id. 

n°28142089) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. Conforme se verifica dos autos, é verossímil a alegação da 

existência do acidente de trânsito que danificou o veículo dos 

demandantes, quando estes não obtiveram êxito ao tentar desviar de um 

cavalo que invadiu a pista de rolamento, na MT130, sentido 

Rondonópolis/Primavera do Leste, vindo a atingir o animal. Na mesma data 

dos fatos, fora registrado acidente com vítima fatal quando o condutor de 

um veículo veio a colidir com um cavalo que também atravessa a rodovia, 

conforme documentos juntados. Os fatos foram confirmados no Boletim de 

Ocorrência e no Termo de Ocorrência emitido pela requerida, inclusive, em 
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uma matéria jornalística publicada na data de 28 de novembro de 2019 (id. 

n°28142089). Logo, é dever da concessionária responsável pela rodovia 

garantir o tráfego seguro e tranquilo dos usuários, bem como adotar 

medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista de 

rolamento por animais oriundos das propriedades limítrofes. Em se 

tratando de empresa concessionária de serviço público, incide a regra da 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados aos terceiros 

(usuários ou não usuários de serviço), consoante o disposto no artigo 37, 

§6º, da Constituição Federal, in verbis: Art. 37: § 6º - As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Neste diapasão, ainda que não afastada a 

responsabilidade do dono do animal que causou o sinistro, nos termos do 

artigo 936, do Código Civil, persiste, também, a responsabilidade da 

concessionária, pois a esta compete o dever de vigilância e policiamento 

das pistas, zelando pela segurança dos usuários da rodovia. Diante disso, 

o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. 

O perigo de dano irreparável é patente, ante a necessidade de uso 

diuturno do veículo e da sua atual indisponibilidade para os reclamantes 

em decorrência do sinistro. Ademais, os reclamantes apresentaram como 

caução idônea, o veículo envolvido no acidente de trânsito, a saber: 

TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, ano/modelo 2016/2017, Placa QBW7464, 

Renavam 01099567928, no valor de R$151.732,00(...), a qual acolho, o 

que torna possível e seguro para a parte demandada, como garantia da 

reversibilidade da tutela de urgência. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que requerida antecipe o valor de 

R$20.670,00(vinte mil, seiscentos e setenta reais) a título de dano material, 

referente ao menor orçamento apresentado no evento n°28131211, no 

prazo de 3 (três) dias, cujo valor deverá ser repassado diretamente para 

a oficina AUTOMOTIVA RECUPERADORA, situado na Avenida Cascavel, 

n°600, Bairro Primavera 4, Telefone 66-3498-9116 e 66-99677-7908, sob 

pena de multa diária que fixo em R$500,00(quinhentos reais) até o limite de 

R$5.000,00(cinco mil reais), sem prejuízo de posterior bloqueio de 

numerário das contas da reclamada. Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 25/05/2020, às 08h00min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000340-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ELEANDRO APARECIDO 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada 

de urgência cumulada com indenização por danos morais pleiteada por 

ELEANDRO APARECIDO FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A 

(VIVO), todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para excluir seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o requerente 

foi impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em razão da restrição no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um reais 

e setenta e oito centavos), vinculado ao contrato n°0278088956, com 

vencimento em 10/10/2017, registrado pela requerida em 11/02/2018. 

Aduz não haver relação jurídica com a demandada. Vieram os seguintes 

documentos: extrato da consulta no serviço de proteção ao crédito (i.d. n° 

28230823) e demais documentos indispensáveis para a propositura desta 

ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. O 

feito discute a legalidade ou não da restrição do crédito e possível 

exclusão da negativação no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um 

reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10/10/2017. Neste 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo o débito 

discutido nesta ação, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para 

a requerida. No que tange ao perigo da demora, é este patente, visto que a 

negativação ao crédito produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da negativação em nome da parte requerente ELEANDRO 

APARECIDO FERREIRA, inscrito no CPF.939.914.101-25, referente ao 

contrato n°0278088956, no valor de R$141,78 (cento e quarenta e um 

reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10/10/2017, dos 

órgãos de cadastro e inadimplentes(SERASA), devendo ser providenciado 

pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

10/03/2020, às 14:40 horas ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito, se necessário. 

Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR CREVELARI OAB - MT20446/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA RUFINO ROSA LIMA (REU)

HUGO WAGNER DE LIMA (REU)

 

PROCESSO n. 1000416-56.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO MOURA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON 

ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS, RAFAEL RODRIGUES SOARES, ARTHUR 

CREVELARI POLO PASSIVO: HUGO WAGNER DE LIMA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SENILDA KREITLOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000417-41.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SENILDA 

KREITLOW ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 24/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JEORDANIO PAULINO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000419-11.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DOMINGOS 

JEORDANIO PAULINO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

24/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010937-48.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DE MATOS SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria acerca da expedição do MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO lançado nos autos sob n. 28418820, no qual restou 

consignado que a parte autora oferecerá condução ao Oficial de Justiça 

para efetivo cumprimento do mandado. Primavera do Leste-MT, 27/01/20. 

Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-24.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FATIMA TARDIVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Em cumprimento à decisão sob o ID: 20858710, impulsiono 

o feito para intimar o(a) exequente, por intermédio do(s) seu(s) 

advogado(s), da penhora efetivada nos autos digitais (ID: 28424068), bem 

como para, “(...) em dez dias, promover a averbação da penhora perante 

o registro imobiliário competente (art. 844, CPC), juntando cópia da 

matrícula nestes autos virtuais com a devida averbação.”. Primavera do 

Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA LACERDA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

PROCESSO n. 1000430-40.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KEILA LACERDA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 24/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO OAB - MT23382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIANE MURIEL MOREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da respectiva sentença, intimo Vossa 

Senhoria para, no prazo de 15 (quinze) dias requerer o Cumprimento de 

Sentença, anexando planilha atualizada do débito. Primavera do Leste-MT, 

27/01/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELIRIO DALZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA SILVA FERST VALGOI (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

a(s) parte(s) credora(s), na pessoa do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), 

acerca da Certidão de Dívida expedida neste processo, cujo documento 

original está disponível para retirada na Secretaria da 5ª Vara, mediante a 

necessária identificação pessoal. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 

2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006134-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Ato Ordinatório Tendo em vista que o v. acórdão transitou em julgado; com 

fundamento nos artigos 269, caput, 270, caput, 272, §§ 2º e 5º e 513, §2º, 

inciso I, todos do CPC, nos artigos 2º e 52, caput e inciso IV, todos da Lei 

nº 9.099/1995, todos c/c Resolução nº 03/2018-TP; impulsiono o processo 

para intimar a parte devedora, por intermédio do(a,s) seu(ua,s) 

advogado(a,s), acerca do cumprimento da sentença requerido nos autos 

digitais (ID: 28041219 e 28041221), para fins de adimplemento da(s) 

obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Primavera do 

Leste/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001053-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 09/03/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005883-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DELMONDES RAMOS OSORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI WEBER BERNARDES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 09/03/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MINGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 27/08/2019 

Hora: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 17 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 12/08/2019 

Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 15 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDYAN SAMY GRIEP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 09/03/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004668-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1004668-39.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Elienai Alves 

Bezerra Parte Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando o 

procedimento, constata-se que a parte Requerente pleiteou o pedido de 

desistência, conforme petição acostada no ID 23004273, sob o 

fundamento de que desiste de prosseguir com a presente ação na forma 

do Art. 485, Inciso VIII, do Código de Processo Civil, e enunciado 90 do 

FONAJE. Pois bem. Nos termos do Enunciado n. 90 (FONAJE), 

HOMOLOGO a desistência apresentado pela parte autora e JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216014 Nr: 6976-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS JESUS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA OLIVEIRA SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 
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ALMEIDA. - OAB:7355, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, INTIMO os advogados da parte querelante (Carlos Jusus de 

Oliveira), Drs. Carlos Frederick S. de Oliveira, OAB-MT. 7335-A, Fabio 

Moreira Pereira -OAB-MT 9.405-A, e Kalinca Silva Inez de Almeida-OAB-nº 

15.598, para comparecer à audiência preliminar designada para o dia 27 

de Fevereiro de 2020 ás 08:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 218561 Nr: 8026-63.2018.811.0037

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE SOUZA REBELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, BRUNA KATHARINE MAGGIONI DE GOES - OAB:MT 

24.125

 Código 218561

Vistos.

Versam os presentes autos sobre Procedimento Criminal para apuração 

de eventual prática do delito tipificado no artigo 330, do Código Penal, em 

que figura como autor do fato Anderson de Souza Rebelo.

 Foi aceita a proposta de transação penal (fls. 32), tendo o autor cumprido 

integralmente com as condições assumidas (fls. 40).

Assim, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AUTOR DO FATO 

ANDERSON DE SOUZA REBELO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA 

TRANSAÇÃO PENAL.

Transfira-se o valor depositado nos autos para a conta judicial própria 

conforme definido pelo Provimento nº 05/2015-CGJ-MT e Portaria nº 

01/2016 deste Juízo.

Após, realizada a transferência do valor e transitada esta em julgado, 

arquive-se os autos, com baixa.

Primavera do Leste/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Eviner Valério

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GALON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000389-73.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUCAS GALON REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de tutela antecipada de urgência cumulada com 

indenização por danos morais pleiteada por LUCAS GALON em face de 

BANCO BRADESCO S.A, ambos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

excluir seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de R$1.111,41 

(um mil cento e onze reais e quarenta e um centavos), vinculado ao cartão 

de crédito n°4271.6722.5232.5022, com vencimento em 10/10/2019, que 

afirma não ser devido. Aduz que antes de procurar as vias judiciais, o 

requerente tentou junto a demandada solucionar o conflito, por meios 

administrativos. Vieram os seguintes documentos: extrato da consulta no 

serviço de proteção ao crédito (i.d. n° 28330330) e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da 

restrição do crédito e possível exclusão da negativação no valor de 

R$1.111,47 (um mil cento e onze reais e quarenta e um centavos), com 

vencimento em 10/10/2019. Neste termos, ao menos em juízo de cognição 

sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do débito cobrado, 

que será melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e 

ampla defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações, salvo o débito discutido nesta ação e que trouxe 

comprovantes de pagamento do referido cartão de crédito com valores 

diversos daquele em que há negativação, devendo ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. No que tange ao perigo da demora, é 

este patente, visto que a negativação ao crédito produz dano efetivo a 

imagem de qualquer pessoa, prejudicando suas atividades profissionais e 

também os atos da vida civil no que tange à obtenção de qualquer crédito. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO a imediata exclusão da negativação em nome 

da parte requerente LUCAS GALON, inscrito no CPF.042.266.421-98, 

referente ao contrato n°427167225232502, no valor de R$1.111,47 (um mil 

cento e onze reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 

10/10/2019, dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SERASA), devendo 

ser providenciado pela Secretaria Judiciária através do sistema 

SerasaJud. Junte-se extrato do cartão de crédito do ano de 2019, para 

demonstrar que não existe débitos pendentes. Designe-se audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito, se necessário. 

Primavera do Leste-MT, 24 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO n.º: 

1003391-85.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: EDINALVA DE SOUSA 

BORGES PARTE RÉ: ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, 

afirmou não possuir débito e negou a relação jurídica com a requerida. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e do contrato, o 
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cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, portanto 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provada a legitimidade da inscrição, já que não há nos autos qualquer 

prova hábil capaz de atestar à legítima existência do débito, isso porque o 

recorte de contrato que não detém a assinatura da parte autora não atesta 

o vínculo jurídico entre as partes. Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não 

conseguiu desincumbir-se do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927 assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar, o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, principalmente se há outras 

inscrições posteriores a que se discute, ainda, leva-se em consideração 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA 

CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos discutidos 

nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento das 

restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes por definitivo; 3) condenar à parte ré a reparação por danos 

morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (05/10/2018), que é a data da inclusão, mencionada na inicial; 4) 

conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual 

recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza 

Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HIDEKI KURISSIO (REQUERENTE)

G. K. K. (REQUERENTE)

G. L. K. K. (REQUERENTE)

CARLA SIMONE PRETTO KURISSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003512-16.2019.8.11.0037 Reclamante: Marcos Hidei 

Kurissio Reclamante: Carla Simone Pretto Kurissio Reclamada: Avianca 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade ativa das Partes 

Requerentes G. L. K. K. e G. K. K., neste ato representado por Carla 

Simone Pretto Kurissio Verifico que as partes Requerentes G. L. K. K. e G. 

K. K. por meio de sua genitora pleiteiam a indenização em decorrência do 

cancelamento do voo. Analisando os documentos da inicial constato que 

os Requerentes são menores de idade, possuindo o primeiro, 07 anos, e a 

segunda, 03 anos, no ato da distribuição da presente demanda. Conforme 

disciplina o art. 8 º da Lei 9.099/95 para se ter legitimidade para figurar no 

polo ativo das ações no Juizado Especial Cível é necessário que a pessoa 

física seja capaz – inciso I. Assim no caso os Requerentes estão sendo 

representados por sua genitora, não possuindo, portanto, capacidade 

postulatória, sendo por consequência, impossibilitado de demandar em 

sede deste juízo. Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade ativa das partes 

Requerentes A G. L. K. K. e G. K. K., nos termos do inciso I, do art. 8º da 

Lei 9.099/95, pelo que JULGO EXTINTO a presente reclamação, sem 

resolução do mérito com relação a este reclamante, nos termos do art. 

485, inciso VI, do CPC. Mérito. Alegam as partes Requerentes que 

adquiriram um pacote de viagem aérea junto a parte Requerida para 

Guararapes/PE. Afirma que a parte Requerida cancelou o voo. Assim 

entraram em contato com a parte Requerida para tentar solucionar o fato 

antes da data marcada para a viagem, contudo não logrou êxito. Assim 

como não conseguiram solucionar o fato, adquiriram outra passagem para 

que não perdessem o valor da estadia e do pacote já adquiridos. Assim 

pleiteiam indenização por danos morais e materiais. No caso em testilha, 

denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 

04.10.2019 (Avianca) – ID 25164840, não compareceu à audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 127 de 792



conciliação, realizada em 07.10.2019, tendo deixado ainda de apresentar 

contestação. A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que 

a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 

do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida 

Avianca, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, 

e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o 

que se tem de concreto é que as partes Requerentes adquiriram uma 

passagem aérea junto a parte Requerida e não puderam usufruir da 

passagem adquirida, bem como não conseguiram a solução do problema 

antes da data marcada, mesmo tendo tentado por diversas vezes. No que 

concerne à reparação do dano moral, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Denoto ainda que a 

parte Requerente pleiteia a restituição em dobro do valor pago pela 

passagem, que foi de R$ 3.334,84 (três mil trezentos e trinta e quatro reais 

e oitenta e quatro centavos). Entendo que não assiste razão a 

determinação de restituição do valor pago em dobro, uma vez que não 

restou comprovada a má-fé da parte Reclamada no não cumprimento do 

que fora contratado. Desta forma, reconheço como devido a restituição do 

valor pago pela parte Requerente pelas passagens, no importe de R$ 

3.334,84 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos), de forma simples. Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade ativa 

das partes Requerentes G. L. K. K. e G. K. K., nos termos do inciso I, do 

art. 8º da Lei 9.099/95, pelo que JULGO EXTINTO a presente reclamação, 

sem resolução do mérito com relação a estes reclamantes, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC; e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada 

reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação – 04.10.2019 – por se tratar 

de relação contratual, bem como CONDENAR ainda a Requerida a restituir 

aos Requerentes no valor R$ 3.334,84 (três mil trezentos e trinta e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 

04.10.2019 – por se tratar de relação contratual. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008237-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI OAB - MT18775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1008237-82.2018.8.11.0037 Reclamante: Deon & Bratz LTDA 

ME Reclamado: Juscilene Alves da Silva Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora da parte Requerida 

no importe de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), referente a duas notas 

promissórias, conforme documentos acostados à inicial, estando este 

débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a parte 

requerida, mesmo sendo devidamente citada em 11.10.2019, ID 24916511, 

não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 05.11.2019, bem 

como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco 

que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte 

reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, 

ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência 

de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 509,00 

(quinhentos e nove reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 509,00 (quinhentos e 

nove reais), referente as notas anexadas na inicial, e por consequência, 

CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal valor, corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. desde os 

respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012101-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LA NOSTRA CASA MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSIMEIRE TRINDADE VIEIRA (EXECUTADO)

ALINE TRINDADE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8012101-77.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: La Nostra 

Casa Móveis LTDA ME Parte Reclamada: Aline Trindade Vieira Parte 

Reclamada: Rosimeire Trindade Vieira Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da Extinção A parte Requerente ajuizou a presente demanda, visando 

receber um débito em aberto deixado pela parte Requerida. A parte 

Requerente foi intimada para requerer o que entender de direito, conforme 

ID 25599751, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis. Denoto ainda 

que a parte Requerente deixou de cumprir determinação, bem como 

abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o 

desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo 

exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011183-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDSON LUIS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8011183-44.2014.8.11.0037 Parte Reclamante: Valdivino 

Alves de Araújo Parte Reclamada: Valdson Luis Fontes Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção. Em decorrência do cumprimento 

negativo do mandado de avaliação de ID 24331230, a parte Requerente foi 

intimada para se manifestar, contudo a carta de intimação retornou 

negativa, conforme AR de ID 25131016, constando a informação de 

“mudou-se”. Em sequência, restou certificado que não foi possível contato 

com a parte Requerente por meio do celular registrado nesta secretaria, 

conforme certidão de ID 25927606. Friso que é dever da parte Requerente 

manter o seu endereço atualizado no processo, sob pena de ser 

considerado intimado, fluindo o prazo da juntada do comprovante de 

intimação nos autos, conforme disciplina o §ú, do art. 274 do Código de 

Processo Civil. Assim denoto que a parte Requerente foi considerada 

intimada 17.10.2019, contudo deixou de cumprir determinação, bem como 

abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o 

desinteresse da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo 

exposto, reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA TEIXEIRA TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000599-61.2019.8.11.0037 Reclamante: Ótica Primavera 

LTDA EPP Reclamado: Cleusa Teixeira Toledo Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida no importe de R$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e 

sessenta reais), referente a compra de produtos efetivada, conforme 

documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto até a 

propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 09.09.2019, ID 23722241, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 20.09.2019, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 1.460,00 (um mil, 

quatrocentos e sessenta reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 1.460,00 (um mil, 

quatrocentos e sessenta reais), referente as notas anexadas na inicial, e 

por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte 

requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 

1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1001502-96.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: J. Gomes 
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Optica e Relojoaria - EPP Parte Reclamada: Adriani Cristina Bahnert de 

Camargo Gomm Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando receber um débito em 

aberto deixado pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço atualizado da parte Requerida, conforme certidão 

de ID 21424956, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certificado no ID 24565779. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ECO HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO 

ECOLOGICO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILNEIA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

DARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002848-53.2017.8.11.0037 Parte Reclamante: Eco House 

Indústria e Comercio de Artefatos de Fibrocimento Ecologico LTDA ME 

Parte Reclamada: Silneia da Silva Souza Parte Reclamada: Dario Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a 

presente demanda, visando receber um débito em aberto deixado pela 

parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para apresentar o 

endereço atualizado da parte Requerida, conforme decisão de ID 

21173978, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certificado no ID 24515827. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SCHOLL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA OAB - SP374425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STR TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO N°: 1003731-63.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: PRISCILA 

SCHOLL PARTE REQUERIDA: UNIC EDUCACIONAL LTDA PARTE 

REQUERIDA: STR TREINAMENTOS LTDA - ME SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência. Dispenso o 

Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, assim passo a 

fundamentar e a decidir. Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, no entanto, manteve-se inerte 

desde maio de 2019, porquanto não juntou extrato da negativação em seu 

nome, conforme determinado no Id. Num. 22052430 - Pág. 1. Sendo assim, 

opino pelo indeferimento da petição inicial e pela extinção do processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 incisos I e III do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011582-73.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA SZIATKOWSKI CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8011582-73.2014.8.11.0037 Parte Reclamante: Maria 

Madalena Zanatta – EPP Parte Reclamada: Rosangela Sziatkowski 

Carvalho Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A 

presente demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença, 

tendo sido realizada a pesquisa de bens em nome da parte Executada, 

consoante se nota da decisão de ID 20742588 e anexos BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para indicar objetivamente 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 

9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Pelo 

exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis de penhora, bem 

como a falta de interesse do credor em prosseguir com a execução, razão 

pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de Sentença, nos 

termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003455-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORTENCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003455-95.2019.8.11.0037 Reclamante: A. de Souza Dias & 

Dias LTDA ME Reclamado: Hortência Ferreira da Silva Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 
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convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida no importe de R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e 

dois reais), referente a compra de produtos efetivada, conforme 

documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto até a 

propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 17.07.2019, ID 22154706, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 30.09.2019, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 452,00 

(quatrocentos e cinquenta e dois reais). Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 452,00 

(quatrocentos e cinquenta e dois reais), referente as notas anexadas na 

inicial, e por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte 

requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 

1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AJ TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002732-76.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann e 

Hermann LTDA ME Reclamado: AJ Transportes e Logística EIRELI - EPP 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 12.656,59 

(doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), referente a prestação de serviços efetivada, conforme 

documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto até a 

propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 12.07.2019, ID 22027993, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 07.08.2019, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 12.656,59 (doze 

mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no 

importe de R$ 12.656,59 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), referente aos boletos anexados na inicial, e 

por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte 

requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 

1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1003755-91.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

ALINE ALVES VIEIRA PARTE RÉ: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de restrição ao crédito, mencionou que desconhece o 

débito que lhe foi imputado e negou a relação jurídica. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito e da relação jurídica, o 

cancelamento das inscrições e a reparação por danos morais. A parte ré 

refutou os termos relatados na inicial, defendeu a legitimidade da inscrição 

diante da existência do débito, afirmou que a relação jurídica decorre de 

um crédito que lhe foi cedido pela Caixa Econômica Federal, por fim 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento deste juízo, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A parte autora 

requereu o reconhecimento dos efeitos da revelia, alegou que a requeria 

não teria apresentado contestação, tal afirmação não corresponde com a 

realidade, denota-se que a parte requerida apresentou a contestação 

antes da realização da audiência de conciliação, assim não há que se 

falar em revelia, vez que é considerado tempestivo o ato praticado antes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 131 de 792



do termo inicial do prazo, é o que dispõe o art. 218 §4º, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

emoldurando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Dos autos, constata-se a existência da relação 

jurídica e da legitimidade do débito, visto que foi juntado aos autos contrato 

assinado pela parte autora, histórico de extrato, certidão da cessão de 

crédito. E comunicação do Serasa Experian, os referidos documentos 

comprovam a origem do débito (Id.Num. 23534957 - Pág. 1 e seguintes). 

Desta feita, comprovada a relação jurídica com a cedente, competia a 

parte autora trazer aos autos a comprovação dos pagamentos, todavia 

limitou-se as meras alegações, observa-se, ainda, que a parte autora não 

negou a inexistência de relação jurídica com a Caixa Econômica Federal, 

empresa que cedeu o crédito a parte requerida. Não obstante, o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte autora o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. A parte autora argumenta que não foi notificada da 

inscrição no SPC/Serasa, no entanto, esta responsabilidade não cabe a 

ré, e, sim, ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme 

assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Referente ao valor da 

cobrança verifica-se que o débito venceu em 2014, assim, por obvio, 

diante do lapso temporal é certo que houve incidência de juros moratórias 

e correção monetária. (Num. 23534960 - Pág. 1). No que tange a validade 

da cessão de crédito, o artigo 293 do CC informa que independentemente 

do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido. Veja a ausência da notificação não 

torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os 

atos necessários à preservação dos direitos cedidos, nesse sentido 

entendeu o STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1156325 SP 2017/0207640-5, 

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 

24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). 

A Quarta Turma do STJ, também se posicionou pelo mesmo entendimento. 

(STJ - AgInt no AREsp: 1233425 MT 2018/0009924-2, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018). No referido julgado, o STJ 

afirmou que a notificação prevista no art. 290, do Código Civil, tem a 

finalidade de proteger o devedor, evitando tão somente que pague a quem 

não é titular do crédito e permitindo-lhe opor eventuais exceções 

pessoais. Dessa maneira, não preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Enfim, comprovada a 

ausência de ato ilícito indefiro a reparação por danos morais, não houve 

no presente caso ofensas a serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial 

e pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011845-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MARA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011845-37.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JACQUELINE MARA DE 

ARRUDA EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos, Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte executada em face da decisão, que julgou 

improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a 

expedição de ofício à 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. 

Consigno que os embargos são claramente protelatórios e discutem a 

desproporcionalidade entre o montante cobrado e a obrigação de fazer 

objeto das “astreintes” alegando suposto enriquecimento sem causa da 

exequente. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os 

embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença dos vícios apontados. O 

entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora embargada. Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas 

REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a decisão proferida. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Primavera do Leste, 24 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004369-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERVAZIO PEREIRA MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1004369-62.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Gervazio 

Pereira Marques Junior Partes Reclamadas: Banco Daycoval S/A Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. In casu, aduz a parte requerente que 

ao tentar efetuar um financiamento, descobriu o protesto realizado pelo 

banco requerido, entretanto, afirma que não possui nenhum contrato em 

aberto junto ao banco que pudesse ensejar o protesto em seu nome. 

Assim, diante do protesto de dívida indevida em seu nome requer 

indenização por danos morais. A parte requerida contesta o requerente 

alegando que o protesto foi realizado de forma regular, vez que na data do 

protesto o autor se encontrava inadimplente, tendo quitado seus débitos 

junto ao banco somente em 20.07.2018, motivo pelo qual o protesto é 

decorrente do exercício regular do direito. Requerendo, por fim, a 

improcedência da demanda A impugnação à contestação foi apresentada, 

informando que houve o pagamento da dívida, portanto, a manutenção do 

protesto em seu nome é indevida. No presente caso, se denota que se 

trata de suposta manutenção indevida de protesto. O protesto é regido por 

lei própria. Como determinado na Lei 9.492/97 em seu art. 26, é 

incumbência do devedor buscar a carta de anuência para que seja 

procedida a baixa de protesto. Assim caberia a parte Reclamante 

comprovar que a carta de anuência lhe foi negada, o que não restou 

demonstrado na demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que 

lhe competia por força do art. 373, I do CPC. O que se denota da presente 

ação é que a parte Reclamante alega que seu nome foi indevidamente 

mantido em protesto, aproximadamente um mês depois de pagas as 

parcelas em atraso, entretanto, não traz aos autos nenhum comprovante 

de que solicitou a carta de anuência para baixa do protesto. Em que pese 

a parte Requerente alegue que houve manutenção indevida de seu nome 

em protesto, o que se tem nos autos é que não houve diligência da parte 
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Reclamante para baixa do protesto. Desta maneira a parte Reclamante 

atraiu para si o ônus de comprovar que a carta de anuência lhe foi 

negada, visto que é incumbência do devedor efetivar a baixa do protesto, 

conforme se denota do entendimento da Turma Recursal deste Estado, 

vide. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO 

DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A 

EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Trata-se de ação na 

qual a Recorrente postula pela desconstituição de débitos e indenização 

por danos morais, em razão da manutenção indevida de protesto junto ao 

3.º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Bauru/SP, 

consubstanciado em dívida já paga, porquanto liquidado o contrato de 

financiamento celebrado com a instituição financeira Recorrida. 2. É fato 

incontroverso nos autos que houve a liquidação do contrato mediante 

transação efetuada entre as partes em 03/08/2011. Contudo, o que 

ensejou a realização do protesto em 27/12/2010, foi o atraso no 

pagamento das ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 2 parcelas do contrato de financiamento 

celebrado com a instituição financeira, ou seja, em data anterior a 

celebração do acordo firmado entre as partes. 3. Em sendo legítimo o 

protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e 

providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal 

interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos 

emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ. 4. Caso em que 

a consumidora não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa 

do protesto e eventual inércia da instituição financeira no atendimento de 

tal requerimento. 5. Frise-se que a única restrição que consta do extrato 

do SPC/SERASA colacionado na exordial é justamente do protesto levado 

a efeito no dia 27/12/2010, cuja solicitação havia sido requerida pela 

instituição financeira em 17/12/2010. Dessa forma, a baixa do protesto 

junto ao Cartório – ônus que era do devedor – automaticamente também 

excluiria a restrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. 6. 

Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 110968320158110008/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) RECURSO 

INOMINADO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO E DA 

NEGATIVAÇÃO. BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. 

AUSENTE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Tratando-se de protesto cabe ao devedor, após o 

pagamento da dívida, resgatar o título ou solicitar carta de anuência ao 

credor a fim de providenciar a baixa do protesto, salvo inequívoca 

pactuação em sentido contrário. No caso, a inclusão na SERASA é 

decorrente do protesto. Assim, providenciando o interessado a baixa do 

protesto, a exclusão dos bancos de dados da SERASA se opera 

automaticamente. Ausência de prova da solicitação da carta de anuência 

pelo consumidor, ônus que lhe incumbia. Sentença mantida. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 684534220158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 29/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016) (grifo nosso) 

Assim resta clara a ausência de ato ilícito cometido pela parte Requerida 

que ensejariam indenização a título de danos morais, razão pelo qual 

considero improcedente o pedido do autor. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006683-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAUZACKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006683-15.2019.8.11.0037 Reclamante: Anderson 

Dauzacker Reclamado: Banco Ibi S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 307,73 (trezentos e sete reais e setenta e três centavos), 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de cobrança 

indevida, abusiva e ilegal. A parte requerida contesta o autor asseverando 

que o débito ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua 

defesa contrato ID 23974118, devidamente assinado, para Proposta de 

Adesão (Comper Bradescard Visa), e faturas com utilização dos serviços 

contratados, e, restando inadimplente com a utilização dos serviços 

disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A parte Requerente impugna as contestações 

apresentadas, alegando que não foi juntado pela parte requerente 

documentos que comprovem a origem do débito questionado nos autos. 

No contexto dos autos, denota-se que foi carreado aos autos documentos 

que demonstram que a parte requerente adquiriu os serviços prestados 

pela ré e utilização dos mesmos, e, diante da ausência da comprovação 

dos pagamentos efetuados pelo requerente pelos serviços contratados, a 

inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é 

legítima. Restou anexado nos autos, contrato devidamente assinado e 

faturas com utilização dos serviços, referente ao cartão de crédito 

(Comper Bradescard Visa). Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a origem do débito, desiste do 

prosseguimento da demanda. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do 

cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 
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40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003802-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003802-31.2019.8.11.0037 Reclamante: Cleomar de Oliveira 

Ribas Reclamado: LUIZACRED S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Da Necessidade da 

Realização de Prova Pericial – Áudio: Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito referente a uma negativação no 

importe de R$ 500,08 (quinhentos reais e oito centavos), sob o argumento 

de que desconhece o referido débito. A parte requerida sustenta que os 

valores cobrados pelos serviços de telefonia são devidos, uma vez que a 

parte requerente por meio de ligação ao call center, solicitou o envio da 

senha do cartão de crédito contratado, conforme juntada do áudio na 

defesa (id 23755755), bem como faturas com utilização do cartão de 

crédito. Em sede de impugnação a parte Requerente alega que não 

reconhece a voz do áudio, visto que não contratou os serviços, bem como 

não reconhece o número do telefone informado no áudio. As provas 

produzidas nos autos, não são suficientes para que o juízo, com certeza, 

apure se a voz do áudio são da parte autora ou de seu filho, assim, para 

um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do 

feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, para eliminação 

de quaisquer dúvidas, uma vez que há áudio comprovando a existência de 

contrato, bastando para tanto a verificação se a voz do áudio é da parte 

Reclamante ou não, o que foge da competência dos Juizados Especiais. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Destarte, restando controversa a veracidade dos áudios 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO 

INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR. ART. 43 §2º CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 

ASSINADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige 

comprovante de recebimento da notificação. A postagem das notificações 

a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACY COELHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número do Processo: 1000366-64.2019.8.11.0037 Parte Requerente: 
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Maria Jacy Coelho de Araújo Parte Requerida: Banco Cetelem S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 18.11.2019 (ID 

26257230), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes JULGO 

EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000701-83.2019.8.11.0037 Reclamante: Maria Lindaura 

Rodrigues de Souza Reclamado: Banco Cetelem S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito A parte requerente alega que foram realizados 

descontos do seu recebimento de aposentadoria, referente a seis 

empréstimos consignados que alega serem indevidos por se tratar de 

fraude, pois não há relação contratual entre as partes. Pleiteia a 

indenização a título de dano moral em razão dos descontos que considera 

indevidos por não ter sido contratado, bem como a repetição indébito dos 

valores cobrados indevidamente. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista 

a contratação do empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, 

conforme contrato acostado no ID 20914832, devidamente assinado com 

cópia do documento pessoal da parte autora, bem como a juntada da 

comprovação do TED para a conta corrente da consumidora e realização 

de saques, dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão 

age no seu exercício regular do direito. Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação alegando que desconhece a 

assinatura acostada no contrato, mas sequer pleiteou pela necessidade 

da realização de perícia grafotécnica, entretanto, constato que há cópia 

do documento pessoal da parte autora. No contexto dos autos, verifica-se 

que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A 

CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, o que comprova a 

contratação dos descontos, ora questionado, pois a cédula de crédito foi 

devidamente assinada e possui cópia do documento pessoal da parte 

requerente, bem como há comprovação de TED realizado na conta de 

titularidade da parte autora. Ademais, impugnado tal fato, caberia a parte 

Requerente trazer os extratos da sua conta, nas datas da transferência 

para comprovar que não recebeu os valores do empréstimo. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Não resta dúvida de que a 

parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à 

empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte 

requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito e mesmo após a juntada 

do contrato em contestação à parte requerente continua afirmando que o 

documento nada comprova, mesmo sem o mínimo de evidencia de que há 

fraude. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, revogando a tutela concedida. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia 

grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, 

condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do 

cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANE FARIAS FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1003780-70.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

CLEYDIANE FARIAS FURTADO PARTE RÉ: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de restrição ao crédito, 

mencionou que desconhece o débito que lhe foi imputado e negou a 

relação jurídica. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do 

débito e da relação jurídica, o cancelamento das inscrições e a reparação 

por danos morais. A parte ré refutou os termos relatados na inicial, 

defendeu a legitimidade da inscrição diante da existência do débito e 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento deste juízo, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. A parte autora 

requereu o reconhecimento dos efeitos da revelia, alegou que a requeria 

não teria apresentado contestação, tal afirmação não corresponde com a 

realidade, denota-se que a parte requerida apresentou a contestação 

antes da realização da audiência de conciliação, assim não há que se 
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falar em revelia, vez que é considerado tempestivo o ato praticado antes 

do termo inicial do prazo, é o que dispõe o art. 218 §4º, do CPC. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

emoldurando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Dos autos, constata-se a existência da relação 

jurídica e da legitimidade do débito, visto que foi juntado aos autos contrato 

assinado pela parte autora, documentos pessoais da autora, telas 

sistêmicas legíveis, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica e certidão 

da cessão de crédito. (Id.Num. Num. 24453280 - Pág. 2 e seguintes). 

Desta feita, comprovada a relação jurídica com a cedente, competia a 

parte autora trazer aos autos a comprovação dos pagamentos, todavia 

limitou-se as meras alegações. Não obstante, o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte autora o ônus da prova, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. A parte autora argumenta que não foi notificada da 

inscrição no SPC/Serasa, no entanto, esta responsabilidade não cabe a 

ré, e, sim, ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme 

assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. No que tange a validade da 

cessão de crédito, o artigo 293 do CC informa que independentemente do 

conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido. Veja a ausência da notificação não 

torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os 

atos necessários à preservação dos direitos cedidos, nesse sentido 

entendeu o STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1156325 SP 2017/0207640-5, 

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 

24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). 

A Quarta Turma do STJ, também se posicionou pelo mesmo entendimento. 

(STJ - AgInt no AREsp: 1233425 MT 2018/0009924-2, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018). No referido julgado, o STJ 

afirmou que a notificação prevista no art. 290, do Código Civil, tem a 

finalidade de proteger o devedor, evitando tão somente que pague a quem 

não é titular do crédito e permitindo-lhe opor eventuais exceções 

pessoais. Dessa maneira, não preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Enfim, comprovada a 

ausência de ato ilícito indefiro a reparação por danos morais, não houve 

no presente caso ofensas a serem reparadas. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial 

e pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003429-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO n.º: 1003429-97.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: JOÃO 

ALFREDO VIECILI PARTE RÉ: OI S/A. SENTENÇA Dispenso o Relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar. No caso, há 

presença de transação entre as partes no ID. Num 27457343 - Pág. 1. 

Nota-se que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que 

impeça a homologação do acordo. Com efeito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

E POR CONSEQUÊNCIA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Visto. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição, visto que o acordo consiste em obrigação 

de fazer, não havendo qualquer notícia de descumprimento. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007298-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1007298-05.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: ALTAMIRO 

DA SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida com inscrição 

indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Alegou 

desconhecer o débito e negou a relação jurídica. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito e da relação jurídica, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré refutou os termos 

relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a síntese 

dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Atesto que 

inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de 

consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é 

documento essencial, nesse passo oportuno salientar que documentos 

indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência 

impede o julgamento do mérito da demanda, não se confundindo com 

documentos indispensáveis à vitória do autor, logo, a ausência do extrato 

de balcão do serviço de proteção ao crédito, não obsta a análise do 

mérito, portanto, rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia consiste em 

verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição do nome da 

parte autora nos serviços de proteção ao crédito. Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da 

legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos, faturas, telas 

sistêmicas com registro de pagamentos parciais, contrato assinado pela 

parte autora, documento pessoal e históricos de chamadas. (Id. Num. 

23223377 - Pág. 17). Quanto aos pagamentos parciais apresentados, 

destaca-se que terceiros de má-fé não se importariam em manter a 

adimplência de qualquer serviço fraudado, circunstância que retira 

totalmente a verossimilhança da negativa de contratação. Dessa forma, 

apresentado e justificado a origem do débito, bem como provado a relação 

jurídica, competia a parta autora apresentar os comprovantes de 

pagamentos para corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, 

assim não procedeu. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela 

parte ré são suficientes para confirmar existência dos débitos. Por 

consequência, declaro a existência do débito e que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. Não 

obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 
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da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Comprovada 

a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, 

não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se 

que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão 

mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da 

Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho o pedido 

contraposto, nos moldes do art. 30 da Lei 9.099/95. Ainda, analisando as 

provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, 

evidencio a litigância de má-fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra à ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, a parte 

negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, conclui-se 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, 

porquanto o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como 

escudo à litigância de má-fé. Fundamentação apresentada passo a opinar. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino pela procedência do pedido contraposto, assim condeno a 

autora a pagar a ré o valor de R$ 111,75 (cento e onze reais e setenta e 

cinco centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1% ao mês ambos contabilizados a partir do 

vencimento do débito (10/05/2017). Opino, por fim, pelo reconhecimento da 

litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de 

multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Remeto os autos ao Excelentíssimo 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006726-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI SCHNEIKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006726-49.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

EXECUTADO: SIRLEI SCHNEIKER Vistos etc. Devidamente intimada para 

impulsionar o feito, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem cumprir 

a determinação deste Juízo. É breve relato. Decido. Nota-se que a parte 

autora NÃO cumpriu o que fora determinado no despacho de ID 24212475, 

caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, 

do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A 

situação constatada nos autos colide com os princípios da celeridade e 

simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. A desídia e o 

abando da causa se tornam claros na presente lide, visto que a parte 

autora intimada, já a vários meses atrás para promover a citação e 

intimação da parte ré, na tentativa da realização da tão aguardada 

audiência de conciliação, a parte autora não se manifestou, quedando-se 

em total silêncio e descaso com o poder judiciário e onerando ainda mais a 

máquina estatal, já sobrecarregada e manietada pela omissão inexplicável 

da autora na impulsão dos atos processuais. Feita essa consideração, 

com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos da Lei 1.060/50. Em havendo antecipação 

de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004023-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004023-48.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCIELLE GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se a presente demanda de “Ação indenizatória por danos 

morais” em que a parte Executada/Requerida cumpriu integralmente a 

sentença, conforme se verifica nos ID’s 20180292 e 21150647, sendo os 

alvarás devidamente expedidos nos ID’s 20314554, 2031486122161686 e 

22162245. Portanto, considerando o cumprimento integral da condenação 

e em cumprimento ao despacho de ID 20260746 e em conformidade ao 

artigo 924, II do CPC: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Ante o exposto, tendo em vista o cumprimento 

integral da obrigação e a expedição dos competentes alvarás, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO em conformidade ao artigo 924, II do CPC. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000349-96.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LETICIA COSTA VILELA 

SOARES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se a presente demanda de “Ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais” em que a 

parte Executada/Requerida cumpriu integralmente a sentença, conforme 

se verifica nos ID’s 17971958 e 19711233, sendo os alvarás devidamente 

expedidos nos ID’s 19221683 e 22419604. Portanto, considerando o 

cumprimento integral da condenação e em cumprimento ao despacho de ID 

19068499 e em conformidade ao artigo 924, II do CPC: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Ante o 

exposto, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação e a 

expedição dos competentes alvarás, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

em conformidade ao artigo 924, II do CPC. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA SILVA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001502-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ANSELMO DA SILVA 

LINS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da impossibilidade de inversão do 

ônus da prova Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da 

inépcia da petição inicial – ausência de comprovante de endereço em 

nome do autor Arguiu a parte reclamada a preliminar de inépcia, sob o 

fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja/sede nesta Comarca. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que o 

objeto da ação não é negativação. Mérito Aduz a parte autora JOSE 

ANSELMO DA SILVA LINS que possui linha telefônica pré-paga com a 

requerida, todavia, passou a receber faturas. Diz que procurou o Procon 

por duas vezes e contatou a requerida inúmeras vezes, mas a cobrança 

indevida persiste. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A requerida, em 

sua defesa, sustenta que a parte autora contratou com a empresa. Em 

que pese a requerida sustentar a existência de contratação, não 

apresentou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações, 

apresentando apenas telas sistêmicas, as quais, são consideradas 

documentos unilaterais. Destarte, não tendo a requerida comprovado suas 

alegações, presume-se verdadeira as afirmações da parte autora no 

sentido de que não contratou nenhum plano com a empresa, possuindo 

apenas linha pré-paga, portanto, indevida a cobrança objeto da lide. A 

parte requerente pleiteia, ainda, indenização a título de danos morais. Em 

regra, a simples cobrança não ensejaria indenização por danos morais. 

Todavia, in casu, verifica-se que a parte autora procurou a requerida 

inúmeras vezes e o Procon por duas vezes a fim de solucionar a questão, 

todavia, a requerida se manteve inerte, o que configura transtornos que 

ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando azo à 

indenização por danos morais. A título exemplificativo, transcrevo a 

seguinte ementa: DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA 

CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. 1 – O desconto 

indevido de valores em conta corrente gera para a instituição financeira o 

dever de indenizar os danos morais causados, consistentes na situação 

aflitiva pela qual passou o correntista, que necessitava, para o sustento, 

dos valores que lhe foram descontados. 2 – Indenização por dano moral 

fixada em valor razoável não enseja modificação. 3 – Condenatória a 

sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos limites do 

§ 3º do art. 20 do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por 

cento da condenação. Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 

4 – Apelações não providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 

0031414-56.2014.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

11/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

17/03/2015 . Pág.: 454) Para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo 

julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições 

econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, não há 

prova de que a parte requerida agiu com culpa grave. A repercussão dos 

fatos na esfera íntima da parte requerente pode ser considerada como 

moderada. O requerido é uma instituição financeira de grande porte. Feitas 

as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação da 

indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte do pedido, para: a) declarar inexistente o débito 

objeto da lide, e; b) condenar o requerido pagar à parte requerente a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (21/06/2018). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 138 de 792



CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002182-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GILVAN DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente GILVAN DA 

SILVA SOUZA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida pelo débito no valor de R$640,82, todavia, desconhece a origem 

dos débitos. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum 

ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

na inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior lançada 

pela requerida, a qual se considera devida tendo em vista a extinção dos 

autos 1002181-67.2017.8.11.0037 por contumácia, todavia, não se aplica 

ao presente caso a Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira 

negativação, mas o fato deve ser considerado para fins de mitigar o valor 

da condenação. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais 

negativações. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (09/05/2017) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003919-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003919-22.2019.8.11.0037 REQUERENTE: WEVERTON HENRIQUE 

PIOVESAN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Ressalte-se, 

inicialmente, que é pacífico o entendimento quanto à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiro e empresas de 

transporte aéreo, por se tratar de típica relação de consumo. Sobre o 

assunto, confira-se excerto da seguinte ementa: (...) 2. A jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das 

disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção 

de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte 

aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo 

entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera 

constitucional de nosso ordenamento. 3. Restando configurados a 

existência do dano e a responsabilidade civil, para exclui-los, seria 

necessário a revisão dos elementos probatórios colhidos nas instâncias 

inferiores, o que não é permitido em sede de Recurso Especial ante a 

Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório arbitrado em quinze mil reais, 

verba considerada razoável diante das características próprias do caso. 

5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 

09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Aduz a parte requerente 

WEVERTON HENRIQUE PIOVESAN que seu voo com trecho Cuiabá/Porto 

Alegre com embarque contratado às 14h45min do dia 13/06/2019 com 

previsão de chegada em São Paulo/SP - GRU (conexão) às 18h15min e 

saindo de São Paulo/SP às 18h45min chegando ao aeroporto de Porto 

Alegre/RS – POA às 20h30min do mesmo dia. Diz que “Todavia, o voo de 

conexão, o qual estava programado para sair às 18h:45min do aeroporto 

de São Paulo/SP, foi cancelado por motivos operacionais, sendo adiado 

para o dia seguinte 14.06.2019 às 08h25min com chegada em Porto Alegre 
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às 10h:15min do mesmo dia. Afirmam ainda que como iriam para 

Gramado/RS e “Como chegariam em Porto Alegre/RS no período noturno, o 

Requerente realizou reserva pelo aplicativo BOOKING no HOTEL 

CONTINENTAL BUSINESS, realizando o pré-pagamento através de seu 

cartão de crédito. Ocorre que com o atraso, mesmo tendo sido aberto 

pedido de cancelamento da reserva, o aplicativo BOOKING e o HOTEL 

CONTINENTAL BUSINESS mantiveram a cobrança do valor da reserva, 

tendo o requerente que desembolsar a importância de R$ 224,45 

(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) tudo 

conforme provam os documentos em anexo”. Sic Pleiteia a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de 

R$224,45 e morais. A requerida em sua defesa afirma que o atraso do voo 

se deu em virtude de problemas meteorológicos, que fez com que fossem 

cancelados e atrasados os voos. Afirma que prestou toda a assistência à 

parte autora. Portanto, incontroverso o cancelamento do voo e o atraso 

por aproximadamente 14 horas em relação ao voo contratado. Em análise 

aos autos, verifica-se que a requerida não comprovou nos autos que o 

atraso se deu por conta de problemas meteorológicos, uma vez que 

apresentou apenas telas unilaterais. Portanto, a requerida não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios idôneos de que o cancelamento do voo 

ocorreu por problemas meteorológicos. Não há prova, portanto, de fatores 

excludentes da responsabilidade civil. Desse modo, tenho que a situação 

vivenciada pela autora, decorrente da demora, desconforto, aflição e 

transtornos a que foi submetida, pelo cancelamento do voo e a frustração 

da programação de sua viagem, e sendo obrigada a aguardar 

aproximadamente 14 horas até chegar ao destino final, restou 

devidamente comprovada nos autos. In casu, trata-se de hipótese de dano 

moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, 

sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o 

dano moral, resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser 

fixados segundo os critérios da moderação e prudência, observando os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve 

proporcionar satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um 

enriquecimento sem causa, e impor ao causador do dano um impacto 

suficiente para desestimulá-lo a cometer infrações similares. No caso em 

análise, não há prova da existência de culpa grave por parte da 

reclamada. Sabe-se que a reclamada é empresa de grande porte. A 

repercussão dos fatos narrados na inicial pode ser considerada 

moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelos danos morais 

em R$8.000,00. Pleiteia ainda a parte autora a condenação da requerida 

ao pagamento a título de danos materiais ao argumento de que teve que 

não conseguiu cancelar a reserva do hotel no valor de R$224,45 e que 

não o utilizou em razão do atraso. Todavia, não consta nos autos o 

comprovante de reserva/pagamento do hotel, conforme alegado pela parte 

autora. Registra-se que o dano material deve ser devidamente 

comprovado e in casu, conforme mencionado, a parte autora não 

comprova o pagamento da referida reserva. Conquanto o CDC preveja a 

inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e 

não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 

condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, especialmente quando assistida 

por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Portanto, indevido o pleito de danos 

materiais. Ante o exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

deduzida na inicial apenas para condenar a requerida a pagar à parte 

requerente a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (07/08/2019). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARIOTINI BONILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002740-53.2019.8.11.0037 Reclamante: Hermann e 

Hermann LTDA ME Reclamado: Leandro Mariotini Bonilha Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que 

é credora da parte Requerida no importe de R$ 4.353,30 (quatro mil, 

trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), referente a 

prestação de serviços efetivada, conforme documentos acostados à 

inicial, estando este débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se 

que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 05.06.2019, 

ID 20929460, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

07.08.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 4.353,30 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta 

centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a 

dívida inadimplida no importe de R$ 4.353,30 (quatro mil, trezentos e 

cinquenta e três reais e trinta centavos), referente aos boletos anexados 

na inicial, e por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à 

parte requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros 

simples de 1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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OTICA PRIMAVERA LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CAROLINE DE MELO MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000602-16.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Ótica 

Primavera LTDA EPP Partes Reclamadas: Géssica Caroline de Melo 

Machado Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando receber um débito em 

aberto deixado pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço atualizado da parte Requerida, conforme termo de 

audiência de ID 21321850, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certificado no ID 22464068. Denoto ainda que a parte 

Requerente deixou de cumprir determinação, bem como abandonou o 

processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse 

da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo exposto, 

reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000158-17.2018.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Edvaldo Souza Santos 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 1.139,70 

(um mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos), referente a 

compra de produtos efetivada, conforme documentos acostados à inicial, 

estando este débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a 

parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 29.05.2019, ID 

21116604, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

05.08.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 1.139,70 (um mil, cento e trinta e nove reais e setenta 

centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a 

dívida inadimplida no importe de R$ 1.139,70 (um mil, cento e trinta e nove 

reais e setenta centavos), referente as notas anexadas na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 

valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE MENDONCA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000064-69.2018.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Adriane Mendonça Lima 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 8.255,58 

(oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 

referente a compra de produtos efetivada, conforme documentos 

acostados à inicial, estando este débito em aberto até a propositura da 

ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada 

em 21.05.2019, ID 20928383, não compareceu à audiência de conciliação, 

realizada em 05.08.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e 

defesa ao feito. Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

nas situações em que a parte reclamada deixa de apresentar 

contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua 

ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos termos 

em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à 

REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, há um débito 

que se encontra sem pagamento. Desta forma, reconheço a dívida 

principal em cobrança no valor de R$ 8.255,58 (oito mil duzentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe 

de R$ 8.255,58 (oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 

oito centavos), referente as notas anexadas na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 

valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 
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da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO GONCALVES DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000067-24.2018.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Agnaldo Gonçalves de Lara 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 4.294,90 

(quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), 

referente a compra de produtos efetivada, conforme documentos 

acostados à inicial, estando este débito em aberto até a propositura da 

ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada 

em 27.05.2019, ID 21112261, não compareceu à audiência de conciliação, 

realizada em 05.08.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e 

defesa ao feito. Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

nas situações em que a parte reclamada deixa de apresentar 

contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua 

ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos termos 

em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à 

REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 

da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, há um débito 

que se encontra sem pagamento. Desta forma, reconheço a dívida 

principal em cobrança no valor de R$ 4.294,90 (quatro mil duzentos e 

noventa e quatro reais e noventa centavos). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe 

de R$ 4.294,90 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa 

centavos), referente as notas anexadas na inicial, e por consequência, 

CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal valor, corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. desde os 

respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHULLY ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000152-10.2018.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Dhully Alves Barbosa Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que 

é credora da parte Requerida no importe de R$ 2.065,00 (dois mil e 

sessenta e cinco reais), referente a compra de produtos efetivada, 

conforme documentos acostados à inicial, estando este débito em aberto 

até a propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 30.05.2019, ID 21114692, não compareceu à 

audiência de conciliação, realizada em 05.08.2019, bem como deixou de 

apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é 

que, há um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, 

reconheço a dívida principal em cobrança no valor de R$ 2.065,00 (dois mil 

e sessenta e cinco reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 2.065,00 

(dois mil e sessenta e cinco reais), referente as notas anexadas na inicial, 

e por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte 

requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 

1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA E PRESTADORA DE SERVICOS CICARELLI LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8010486-86.2015.8.11.0037 Parte Reclamante: Bressan & 

CIA LTDA ME Partes Reclamadas: Dedetizadora e Prestadora de Serviços 

Cicarelli LTDA ME Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando receber um débito em 

aberto deixado pela parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço atualizado da parte Requerida, conforme termo de 

audiência de ID 21311127, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, 

conforme certificado no ID 22462234. Denoto ainda que a parte 

Requerente deixou de cumprir determinação, bem como abandonou o 

processo por mais de 30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse 

da parte Requerente em prosseguir com o processo. Pelo exposto, 

reconheço o abandono da causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SANTANA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1000908-82.2019.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Ana Carolina Santana Rosa 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 234,00 

(duzentos e trinta e quatro reais), referente a compra de produtos 

efetivada, conforme documentos acostados à inicial, estando este débito 

em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a parte requerida, 

mesmo sendo devidamente citada em 09.04.2019, ID 20194565, não 

compareceu à audiência de conciliação, realizada em 02.05.2019, bem 

como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. Assim destaco 

que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte 

reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, 

ou ainda, por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência 

de instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria 

de fato, entretanto, à revelia da parte Reclamada não induz a procedência 

do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 

9099/95). Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, há 

um débito que se encontra sem pagamento. Desta forma, reconheço a 

dívida principal em cobrança no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e 

quatro reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 234,00 (duzentos e 

trinta e quatro reais), referente aos boletos anexados na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 

valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde o vencimento do débito ocorrido em 19.03.2014. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO Nº: 

1001359-10.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: RAQUEL FELIPE PARTE RÉ: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a 

parte autora que foi surpreendida com inscrição indevida no seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Alegou desconhecer o débito e afirmou 

não se lembra de ter possuído vínculo jurídico com a requerida. Nos 

pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e da relação 

jurídica, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A 

parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

logo oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 

355, I, do CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora 

formulou pedido de desistência da ação, alegando a necessidade da 

perícia em face do contrato e da gravação telefônica. Entretanto, a parte 

ré já havia sido citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive 

juntando documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida 

em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após 

a alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 
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de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Preliminares Em relação à 

capacidade postularia verifico que há outro patrono atuando na causa, 

outrossim a situação do advogado Licinio já se encontra regular, basta 

conferir no link https://cna.oab.org.br, portanto prossigo a análise dos 

autos. Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que 

o extrato de consulta extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito 

não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do 

mérito, outrossim o extrato apresentado é prova hábil para atestar as 

inscrições no nome da parte autora, portanto fica rejeitada a preliminar. 

Mérito A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. Insta assentar que o presente caso é regulado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é 

destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura 

como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, constata-se a existência da 

relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos 

autos contrato assinado pela parte autora, documentos pessoais da parte 

autora, gravação telefônica, faturas, telas sistêmicas com registros de 

pagamentos parciais e histórico de chamadas. (Id. Num. 21275098 - Pág. 3 

e seguintes). Quanto aos pagamentos parciais apresentados, destaca-se 

que terceiros de má-fé não se importariam em manter a adimplência de 

qualquer serviço fraudado, circunstância que retira totalmente a 

verossimilhança da negativa de contratação. Dessa forma, apresentado e 

justificado a origem do débito, bem como provado a relação jurídica, 

competia a parta autora apresentar os comprovantes de pagamentos para 

corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto, assim não 

procedeu ficando no campo das meras alegações. Portanto, as provas 

trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar existência 

dos débitos. Por consequência, declaro a existência do débito e que a 

negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma 

indevida, posto isso reconheço que a parte ré atuou no exercício regular 

do direito. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação 

por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem 

reparadas. Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa 

compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera 

o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da existência do débito, acolho 

o pedido contraposto, nos moldes do art. 30 da Lei 9.099/95. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

parte ré, evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando observa-se 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No 

caso, a parte negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu 

com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Por fim, quanto ao requerimento de condenar o 

advogado em multa por litigância de má-fé, incabível tal media, em razão do 

comando do artigo 70 e seguintes da Lei 8.096/94 Estatuto da Advocacia e 

a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As sanções por litigância de 

má-fé não se aplicam aos patronos e sim as partes do processo, o artigo 

79 do CPC, é incisivo e assevera: “Responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.”. Vale mencionar que 

compete a parte ré elaborar suas reivindicações, contra o advogado da 

parte contrária, diretamente as entidades apontadas, posto que não se 

coaduna tais requerimentos com os princípios da simplicidade, 

informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado 

Especial. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos 

na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela procedência do pedido 

contraposto, assim condeno a autora a pagar a ré o valor de R$ 183,94 

(cento e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) , com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ao mês 

ambos contabilizados a partir do vencimento do débito (03/08/2017). 

Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado 

e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003886-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003886-32.2019.8.11.0037. REQUERENTE: KEILA FERREIRA LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 
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Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento. Mérito Sustenta 

a parte requerente KEILA FERREIRA LUZ que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$220,66, todavia, 

“DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O CONTRATO DE 

Nº 0294944075”. Sic. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 25323852 

áudio realizada pela parte autora contratando os serviços da requerida, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação alegando GENERICAMENTE a necessidade de perícia ao 

argumento de que o áudio carece de maiores informações e possui 

informações inconsistentes, no entanto, não impugnou especificamente a 

existência de divergências no áudio apresentado. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida apresentou pedido 

contraposto, requerendo a condenação da parte autora ao pagamento do 

débito, no total de R$220,66. Comprovando a requerida a contratação e 

não tendo parte autora comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial. Decido ainda, PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte 

requerente pagar à parte requerida a quantia de R$220,66 (duzentos e 

vinte reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da apresentação do pedido contraposto (23/10/2019), devendo 

a parte requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003613-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAELTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003613-53.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELISMAELTON JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente 

ELISMAELTON JOSE DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$118,78, todavia, 

“DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O CONTRATO DE 

Nº 099624449000026CT”. Sic. O requerido contesta, sustentando que a 

parte autora contratou com o banco. Foi acostado aos autos no ID 

24840838 proposta de emissão de cartão assinado pela parte autora, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Registra-se ainda que foi juntado 

no ID 24840837 faturas cujo pagamento era por meio de débito automático 

em conta bancária, afastando a existência de fraude. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que o 

contrato possui informações inconsistentes, no entanto, não impugnou 

especificamente os documentos pessoais apresentados, bem como as 

assinaturas constantes no contrato. Comprovado a relação jurídica, cabia 

à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001315-88.2019.8.11.0037 Reclamante: Osvaldo Joaquim de 

Souza Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 
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auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que as alegações apresentadas 

pelo Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica 

firmada entre as partes transcorreu normalmente até que o consumidor, 

sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos que se faziam 

necessários. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira do 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a 

Reclamada alegou como matéria preliminar que o Reclamante deixou de 

apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de convênio com 

tais órgãos, impossibilitando a verificação da sua veracidade. Destarte, a 

empresa Ré postulou para que o Autor fosse intimado a emendar a sua 

inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos órgãos restritivos, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 151,44. No entanto, o Autor informou que 

não conhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a empresa de 

telefonia. Por entender que foi negativado indevidamente e que tal fato 

teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus 

serviços (habilitação da linha nº 66-9-9690-6529), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão declaratória perseguida 

pelo Demandante (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Apesar de ter sustentado a regularidade do vínculo com a 

parte Autora, registra-se que a Reclamada se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas (as quais não 

se prestaram nem mesmo em informar o endereço residencial cadastrado 

nos sistemas da empresa de telefonia), não anexando aos autos 

absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos argumentos 

exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, por se 

tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas 

sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

do consumidor. No intuito de corroborar o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A 

simples negativação indevida enseja dano moral e direito à indenização, 

independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a 

ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera apresentação de telas 

de sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras 

evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não 

é suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. 

(Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva 

contratação de seus serviços mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade, como por exemplo um instrumento contratual 

devidamente assinado pelo cliente, bem como, os documentos pessoais 

que deveriam ter sido exigidos no momento da suposta contratação ou 

ainda, um arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha externado 

a sua adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. Portanto, não 

tendo sido devidamente comprovada a relação contratual existente entre 

os litigantes, entendo que a negativação registrada em detrimento do 

Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando a pretensão declaratória submetida à apreciação deste juízo e, 

consequentemente, comprometendo o acolhimento dos pedidos 

formulados na contestação (contraposto, litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça). Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. Todavia, em que 

pese a Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito 

em prejuízo da parte Autora, ainda assim entendo que a pretensão 

indenizatória a título de danos morais não reivindica acolhimento. Da 

exegese do comprovante de restrição protocolizado com a petição inicial, 

verifica-se nitidamente que o Reclamante possui uma anotação restritiva 

preexistente (cuja inclusão foi efetivada em 19/08/2017) à que está sendo 

debatida nos presentes autos (apontamento disponibilizado em 

12/10/2017). Embora a inserção adicional (preexistente) tenha sido 

efetivada a pedido da própria Reclamada, o fato é que a mesma não foi 

submetida à apreciação jurisdicional e, portanto, goza de presunção de 

legitimidade. Preconiza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever, por 

analogia, uma jurisprudência contemplada pelo TJPE: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA. 1. A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, via de 

regra, configura dano moral in re ipsa. Entretanto, não cabe indenização 

quando houver negativação preexistente, conforme a súmula nº 385 do 

STJ. 2. O STJ decidiu, em sede de repetitivo, ser aplicável a súmula 385 

também ao autor da inscrição indevida se preexistentes outras inscrições 

(REsp 1386424/MG). 3. Apelação a que se nega provimento, à 

unanimidade. (TJ-PE - AC: 5338912 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, 

Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma).”. (Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, não obstante o irrefutável ato ilícito perpetrado pela 

Reclamada, entendo que o fato de existir uma inserção creditícia 

preexistente legítima em nome do Reclamante afasta completamente o 

suposto “abalo moral” que o mesmo alegou ter sofrido, razão pela qual, 

reitero que o pleito indenizatório merece ser rejeitado. Dispositivo: Diante 

de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela empresa de 

telefonia. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem custas processuais e 
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honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 08 de janeiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002011-27.2019.8.11.0037 Reclamante: Hosana Maria dos 

Santos Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, em sede de contestação, tenha 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (Artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do eventual pedido de desistência: Preliminarmente, a 

Reclamada alegou que não aceita eventual pedido de desistência a ser 

formulado pela Demandante, pois, entende ser evidente a má-fé incorrida 

pela mesma. Inobstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, 

tenho que os mesmos perderam o seu objeto, pois, segundo consta dos 

andamentos processuais, a Reclamante não formulou nenhum pedido de 

desistência da ação. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira da 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 128,36. No entanto, a Autora informou que 

não conhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a empresa de 

telefonia. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato 

teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus 

serviços (habilitação da linha nº 66-9957-3673), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a Autora 

tenha sustentado argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar 

que não havia nenhum vínculo contratual entre as partes, entendo que os 

esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela 

Reclamada retiraram completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a 

relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente 

comprovada, pois, a Reclamada apresentou a este juízo a cópia de 

instrumentos contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados 

pela Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal apresentado 

no momento da contratação. Ademais, consigna-se que as assinaturas 

exaradas nos mencionados contratos guardam notória similitude com 

àquelas lançadas nos documentos que instruíram a inicial, bem como, o 

endereço residencial informado no “Termo de Adesão” trata-se da mesma 

localidade indicada no preâmbulo da inicial e ainda, a “Cédula de 

Identidade” apresentada pela empresa Ré é exatamente o mesmo 

documento de identificação que instruiu a manifestação inaugural, o que, 

definitivamente, extirpa qualquer dúvida acerca da regularidade da 

contratação. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. Da 

exegese do instrumento contratual anexado à defesa, verifica-se que a 

Reclamante não só aderiu à migração de 03 linhas telefônicas (uma delas 

identificada pelo nº 66-9957-3673) para o plano de serviço “Controle 

Ilimitado”, como também, assumiu o compromisso de promover o 

pagamento de 03 mensalidades distintas representadas pelo valor de R$ 

31,90 (trinta e um reais e noventa centavos). Convém alvitrar à 

Reclamante que, embora se trate de um direito básico inerente a pessoa 

do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não 

pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de fornecer ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Destarte, 

considerando que o vínculo jurídico outrora estabelecido entre as partes 

restou devidamente comprovado (o que, maliciosamente, restou negado 

na petição inicial), bem como, não tendo a Reclamante apresentado 

nenhum comprovante de que as mensalidades vencidas de agosto a 

outubro/2014 (relacionadas a linha nº 66-9957-3673) restaram 

devidamente amortizadas, entendo que restou justificada a inserção de 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da 

contestação, entendo que cabia à Reclamante ter refutado pontualmente 

todos os argumentos e provas apresentadas pela empresa Ré, ônus este 

do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada 

nos autos, tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas 

para comprometer a credibilidade da tese defensiva. Isso porque, apesar 

de ter defendido a necessidade de ser realizada uma perícia grafotécnica, 

a parte Autora não apontou absolutamente nenhum vestígio de fraude nas 

assinaturas lançadas nos contratos, tampouco apresentou alguma prova 

de que chegou a extraviar os seus documentos (o que, em tese, poderia 

ensejar a ação de um eventual fraudador). Não se pode olvidar que, 

consoante mencionado alhures, o endereço registrado no contrato é a 

mesma localidade informada pela Postulante como sendo o seu endereço 

residencial e ainda, a Cédula de Identidade apresentada no momento da 

contratação é exatamente o mesmo documento protocolado com a inicial, o 

que, a meu ver, apenas fortalece a lisura do vínculo existente entre as 

partes. Portanto, não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer 

prova indicando a devida contraprestação pelos serviços 

comprovadamente contratados, entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue abaixo colacionado, por 

analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - SERVIÇO DE 
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TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO INADIMPLEMENTO - 

VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO 

CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E LESÃO 

EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA 

DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) - Se a 

parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a 

celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o inadimplemento 

do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição do nome do 

Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do exercício 

regular de direito do Credor, que não enseja a sua responsabilidade civil – 

(...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, Relator: Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem 

como, considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do 

vínculo com a empresa ré e de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao 

erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais e 

documento de identificação pessoal), poderia ser eventualmente 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

da Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas pela 

empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida ao 

patrono da parte Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de 

que o mesmo tenha participado da distorção da realidade fática. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas de agosto a outubro/2014 (relacionadas a linha nº 

66-9957-3673) chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

128,36 (cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido 

à época do efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, 

consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 128,36 (cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do 

efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da 

dívida (17/08/2014). Por fim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, 

consigno que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da 

litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 07 de janeiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-12.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002012-12.2019.8.11.0037 Reclamante: Hosana Maria dos 

Santos Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, em sede de contestação, tenha 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (Artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do eventual pedido de desistência: Preliminarmente, a 

Reclamada alegou que não aceita eventual pedido de desistência a ser 

formulado pela Demandante, pois, entende ser evidente a má-fé incorrida 

pela mesma. Inobstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, 

tenho que os mesmos perderam o seu objeto, pois, segundo consta dos 

andamentos processuais, a Reclamante não formulou nenhum pedido de 

desistência da ação. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira da 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 
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Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 128,36 (contrato nº 0212369002). No 

entanto, a Autora informou que não conhece o débito que lhe está sendo 

cobrado, bem como, não se lembra em momento algum de ter possuído 

vínculo com a empresa de telefonia. Por entender que foi negativada 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 

66-9.9956-8585), bem como, que em decorrência do inadimplemento de 

faturas incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de 

credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

(artigo 373, II, do CPC/2015) da pretensão declaratória perseguida pela 

Reclamante. Inicialmente, consigno que a alegação da Reclamante de que 

“não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo” com a 

empresa Ré não possui nenhuma credibilidade, pois, conforme pode ser 

facilmente verificado na contestação, a Reclamada apresentou a cópia de 

instrumentos contratuais devidamente assinados e ainda, a mesma Cédula 

de Identidade que instruiu a inicial. Contudo, da exegese das informações 

registradas no “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” 

(documento anexo à contestação), verifica-se facilmente que nenhuma 

das linhas efetivamente contratadas (66-9957-3673; 66-9972-6867 e 

66-9617-5840) corresponde àquela informada pela Reclamada em sua 

defesa, o que, por corolário lógico, demonstra que houve uma falha na 

prestação dos serviços por parte da empresa de telefonia no tocante à 

contratação do terminal nº 66-9-9956-8585. Outrossim, consigno que, 

embora a Reclamada tenha apresentado um extenso “Relatório de 

Chamadas”, o referido documento não faz qualquer menção ao nome da 

consumidora e ainda, conserva um caráter flagrantemente unilateral, pois, 

encontra-se desprovido de qualquer instrumento apto a respaldar a 

contratação da mencionada linha nº 66-9-9956-8585. Portanto, com 

amparo nos referidos argumentos, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando a pretensão declaratória 

submetida à apreciação deste juízo e, consequentemente, comprometendo 

o acolhimento dos pedidos formulados na contestação (contraposto, 

litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça). Todavia, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição que se encontra anexo à 

inicial não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Da exegese do referido extrato 

de “negativação”, constata-se facilmente que não é feita qualquer 

referência à data em que o apontamento restritivo debatido nesta lide 

(relacionado ao contrato nº 0212369002) foi realmente efetivado (o que, 

por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença nos termos da 

súmula 54 do STJ), limitando-se o “questionável” documento a indicar 

apenas a data correspondente ao vencimento da dívida. De suma 

relevância consignar ainda que, segundo consta do mencionado 

documento, o nome da Reclamante possui outros 03 (três) apontamentos 

creditícios adicionais efetuados pela própria Reclamada, cujo debate, 

curiosamente, não foi concentrado na presente lide. A meu ver, o fato de 

existirem outras anotações em prejuízo da parte Autora, cujas datas de 

“inclusão” aparentam ter sido convenientemente omitidas, impossibilita este 

juízo de atestar qual é a restrição preexistente (o que, por sua vez, 

poderia culminar com a incidência da Súmula 385 do STJ). Logo, tendo em 

vista a flagrante possibilidade de os mencionados apontamentos 

adicionais serem preexistentes ao que está sendo discutido nesta 

demanda, reitero que o documento protocolado pela Reclamante não 

detém nenhuma credibilidade e, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de dano moral deve ser rejeitado. Visando corroborar toda a 

fundamentação supramencionada, resta conveniente transcrever, por 

analogia, um julgado contemplado pela Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PARTE RECLAMADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO PELA EXISTÊNCIA DE MAIS 

APONTAMENTOS NO CADASTRO DESABONADOR E EXTRATO DO SPC 

SEM DATA DE INCLUSÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(Recurso Inominado nº 8023421-64.2018.811.0002. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. 

Data do julgamento: 29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, 

bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. Indefiro a gratuidade de Justiça à 

parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do 

Leste - MT, 07 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002010-42.2019.8.11.0037 Reclamante: Hosana Maria dos 

Santos Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, em sede de contestação, tenha 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (Artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do eventual pedido de desistência: Preliminarmente, a 

Reclamada alegou que não aceita eventual pedido de desistência a ser 

formulado pela Demandante, pois, entende ser evidente a má-fé incorrida 

pela mesma. Inobstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, 

tenho que os mesmos perderam o seu objeto, pois, segundo consta dos 

andamentos processuais, a Reclamante não formulou nenhum pedido de 

desistência da ação. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 
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Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira da 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 128,36. No entanto, a Autora informou que 

não conhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a empresa de 

telefonia. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato 

teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus 

serviços (habilitação da linha nº 66-9.9972-6867), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a Autora 

tenha sustentado argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar 

que não havia nenhum vínculo contratual entre as partes, entendo que os 

esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela 

Reclamada retiraram completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a 

relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente 

comprovada, pois, a Reclamada apresentou a este juízo a cópia de 

instrumentos contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados 

pela Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal apresentado 

no momento da contratação. Ademais, consigna-se que as assinaturas 

exaradas nos mencionados contratos guardam notória similitude com 

àquelas lançadas nos documentos que instruíram a inicial, bem como, o 

endereço residencial informado no “Termo de Adesão” trata-se da mesma 

localidade indicada no preâmbulo da inicial e ainda, a “Cédula de 

Identidade” apresentada pela empresa Ré é exatamente o mesmo 

documento de identificação que instruiu a manifestação inaugural, o que, 

definitivamente, extirpa qualquer dúvida acerca da regularidade da 

contratação. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. Da 

exegese do instrumento contratual anexado à defesa, verifica-se que a 

Reclamante não só aderiu à migração de 03 linhas telefônicas para o plano 

de serviço “Controle Ilimitado”, como também, assumiu o compromisso de 

promover o pagamento de 03 mensalidades distintas representadas pelo 

valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos). Convém alvitrar 

à Reclamante que, embora se trate de um direito básico inerente a pessoa 

do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não 

pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de fornecer ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Destarte, 

considerando que o vínculo jurídico outrora estabelecido entre as partes 

restou devidamente comprovado (o que, maliciosamente, restou negado 

na petição inicial), bem como, não tendo a Reclamante apresentado 

nenhum comprovante de que as mensalidades vencidas de agosto a 

outubro/2014 restaram devidamente amortizadas, entendo que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante 

ter refutado pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas 

pela empresa Ré, ônus este do qual não se desincumbiu. Apesar de a 

Autora ter protocolado a sua impugnação nos presentes autos, 

registra-se que a referida manifestação é totalmente intempestiva (pois, foi 

protocolada tempos após o decurso do prazo legal), motivo pelo qual, 

tenho que a mesma não reivindica nenhuma análise. Portanto, não tendo 

sido apresentado pela Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados, entendo 

que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue abaixo 

colacionado, por analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO - SERVIÇO DE TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

DO INADIMPLEMENTO - VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E 

LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

(...) - Se a parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, 

demonstrando a celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o 

inadimplemento do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição 

do nome do Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do 

exercício regular de direito do Credor, que não enseja a sua 

responsabilidade civil – (...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, 

Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem 

como, considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do 

vínculo com a empresa ré e de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao 

erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais e 

documento de identificação pessoal), poderia ser eventualmente 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

da Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas pela 

empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida ao 

patrono da parte Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de 

que o mesmo tenha participado da distorção da realidade fática. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas de agosto a outubro/2014 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por 

sua vez, é representado pelo montante de R$ 128,36 (cento e vinte e oito 
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reais e trinta e seis centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 128,36 (cento e vinte e 

oito reais e trinta e seis centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 

ou seja, a data de vencimento da dívida (17/08/2014). Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 07 de janeiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--
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Processo nº 1002009-57.2019.8.11.0037 Reclamante: Hosana Maria dos 

Santos Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante a Reclamada, em sede de contestação, tenha 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (Artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do eventual pedido de desistência: Preliminarmente, a 

Reclamada alegou que não aceita eventual pedido de desistência a ser 

formulado pela Demandante, pois, entende ser evidente a má-fé incorrida 

pela mesma. Inobstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, 

tenho que os mesmos perderam o seu objeto, pois, segundo consta dos 

andamentos processuais, a Reclamante não formulou nenhum pedido de 

desistência da ação. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira da 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, 

tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 128,36. No entanto, a Autora informou que 

não conhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, não se 

lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a empresa de 

telefonia. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato 

teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus 

serviços (habilitação da linha nº 66-9.9617-5840), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a Autora 

tenha sustentado argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar 

que não havia nenhum vínculo contratual entre as partes, entendo que os 

esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela 

Reclamada retiraram completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a 

relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente 

comprovada, pois, a Reclamada apresentou a este juízo a cópia de 

instrumentos contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados 

pela Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal apresentado 

no momento da contratação. Ademais, consigna-se que as assinaturas 

exaradas nos mencionados contratos guardam notória similitude com 

àquelas lançadas nos documentos que instruíram a inicial, bem como, o 

endereço residencial informado no “Termo de Adesão” trata-se da mesma 

localidade indicada no preâmbulo da inicial e ainda, a “Cédula de 

Identidade” apresentada pela empresa Ré é exatamente o mesmo 

documento de identificação que instruiu a manifestação inaugural, o que, 

definitivamente, extirpa qualquer dúvida acerca da regularidade da 

contratação. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. Da 

exegese do instrumento contratual anexado à defesa, verifica-se que a 

Reclamante não só aderiu à migração de 03 linhas telefônicas para o plano 

de serviço “Controle Ilimitado”, como também, assumiu o compromisso de 

promover o pagamento de 03 mensalidades distintas representadas pelo 

valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos). Convém alvitrar 

à Reclamante que, embora se trate de um direito básico inerente a pessoa 

do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não 

pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de fornecer ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Destarte, 

considerando que o vínculo jurídico outrora estabelecido entre as partes 

restou devidamente comprovado (o que, maliciosamente, restou negado 

na petição inicial), bem como, não tendo a Reclamante apresentado 

nenhum comprovante de que as mensalidades vencidas até o mês 

08/2014 restaram devidamente amortizadas, entendo que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante 

ter refutado pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas 

pela empresa Ré, ônus este do qual não se desincumbiu. Apesar de a 

Autora ter protocolado a sua impugnação nos presentes autos, 

registra-se que a referida manifestação é totalmente intempestiva (pois, foi 

protocolada tempos após o decurso do prazo legal), motivo pelo qual, 

tenho que a mesma não reivindica nenhuma análise. Portanto, não tendo 

sido apresentado pela Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados, entendo 

que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício 
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regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue abaixo 

colacionado, por analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO - SERVIÇO DE TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

DO INADIMPLEMENTO - VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E 

LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

(...) - Se a parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, 

demonstrando a celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o 

inadimplemento do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição 

do nome do Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do 

exercício regular de direito do Credor, que não enseja a sua 

responsabilidade civil – (...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, 

Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem 

como, considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do 

vínculo com a empresa ré e de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao 

erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais e 

documento de identificação pessoal), poderia ser eventualmente 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

da Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas pela 

empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida ao 

patrono da parte Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de 

que o mesmo tenha participado da distorção da realidade fática. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que a 

pendência vencida em agosto/2014 chegou a ser devidamente quitada, 

tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o 

pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é 

representado pelo montante de R$ 128,36 (cento e vinte e oito reais e 

trinta e seis centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 128,36 (cento e vinte e 

oito reais e trinta e seis centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 

ou seja, a data de vencimento da dívida (17/08/2014). Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 07 de janeiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001877-97.2019.8.11.0037 Reclamante: Alex da Silva 

Oliveira Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Registra-se inicialmente que o valor atribuído à causa (R$ 365,48) não 

condiz com o proveito econômico almejado pelo Reclamante, o qual, 

segundo consta dos pedidos elencados na petição inicial, é representado 

pela importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destarte, com amparo no 

que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico de ofício o valor da 

causa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Das preliminares: - 

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que as alegações apresentadas pelo Reclamante 

não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica outrora firmada entre 

as partes transcorreu normalmente até que o consumidor, sem qualquer 

justificativa, deixou de honrar os pagamentos que se faziam necessários. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou para que 

fosse reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova 

se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda: Ainda em caráter preliminar, 

a Reclamada sustentou que o Autor não apresentou nenhum comprovante 

de residência em seu nome, limitando-se a acostar um documento que se 

encontra em nome de terceiro. Desta forma, a Reclamada postulou para 

que o Reclamante fosse intimado a apresentar um documento 

comprobatório de seu domicílio, sob pena de indeferimento da inicial. Em 

que pesem as considerações supramencionadas, tenho que as mesmas 

devem ser igualmente repelidas. Revela-se oportuno transcrever o que 

resta disposto no artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95: “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I – do domicílio do 

réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades 

profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, 
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sucursal ou escritório;”. (Destaquei). Ora, se a própria Lei dos Juizados 

Especiais atribui a parte Postulante a faculdade de escolha, bem como, 

principalmente, considerando que a empresa de telefonia Ré possui uma 

filial nesta comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo 

de apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito: Por fim, a Reclamada sustentou como preliminar que o Reclamante 

deixou de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de 

convênio com tais órgãos, impossibilitando a verificação da sua 

veracidade. Destarte, a empresa Ré postulou para que o Autor fosse 

intimado a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta 

restritiva extraída no balcão dos órgãos restritivos, sob pena de 

indeferimento de sua manifestação e, consequentemente, extinção dos 

autos. Com a devida vênia à exposição supra, tenho que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, 

não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial se tratar de uma 

pessoa de pouca instrução, bem como, que após receber uma ligação da 

Reclamada, acabou aceitando a contratação do plano pós-pago que lhe foi 

ofertado. O Autor relatou que, assim que desligou, foi informado que o 

referido plano iria gerar faturas, motivo pelo qual, contatou a Reclamada 

para solicitar o cancelamento (protocolo nº 2017.587.495.263). O 

Postulante alegou que, ao tentar efetuar uma compra, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado pela Reclamada e, apesar de ter 

tentado resolver a questão administrativamente, não obteve sucesso. Por 

entender que foi negativado de forma indevida e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(habilitação das linhas 66-9.9671-6456 e 66-9.9671-7418), bem como, que 

em decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Reclamante tenha ventilado que a adesão ao plano pós-pago ofertado pela 

Ré ocorreu mediante contato telefônico, as provas apresentadas pela 

Reclamada comprometeram totalmente a verossimilhança da narrativa 

inicial. Consoante pode ser observado nos documentos anexos à defesa, 

de forma diversa dos argumentos inaugurais, o vínculo existente entre as 

partes foi estabelecido diretamente em uma loja física da Reclamada, 

ocasião em que o Reclamante não só exarou a sua assinatura nos 

competentes instrumentos contratuais, como também, em uma “Declaração 

de Residência” e ainda, apresentou uma cópia de sua CNH (a qual, 

registra-se, trata-se do mesmo documento que instruiu a inicial). Ademais, 

em que pese o Reclamante tenha sustentado que solicitou o cancelamento 

do plano junto à empresa de telefonia, chegando a informar a este juízo um 

protocolo de atendimento, tenho que a referida “prova” não detém 

idoneidade. A meu ver, a narrativa fática não só se revelou um tanto 

genérica (haja vista que não foi esclarecida sequer as datas relacionadas 

à aceitação e o posterior cancelamento do plano), como também, destoa 

dos contundentes esclarecimentos prestados pela empresa Ré. Da forma 

como os fatos foram apresentados pelo Autor, o suposto cancelamento 

teria ocorrido exatamente na mesma data da contratação, ou seja, por 

corolário lógico, o consumidor não teria realizado nenhum pagamento. 

Contudo, consoante pode ser visualizado nas telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da defesa (cuja idoneidade somente está sendo 

levada em consideração por este juízo em razão dos irrefutáveis 

documentos apresentados pela Ré), restou evidenciado que o 

Demandante promoveu o pagamento das faturas correspondentes ao 

expressivo período de fevereiro a outubro/2017, o que, reitero, 

compromete a credibilidade do famigerado “protocolo de atendimento”. No 

que se refere à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo 

que a mesma foi devidamente esclarecida. Inobstante tivesse aderido à 

contratação de 02 terminais telefônicos (um deles migrado do serviço pré 

para o pós-pago), as mencionadas telas sistêmicas evidenciaram que o 

Postulante se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas 

correspondentes aos meses de novembro/2017 a janeiro/2018 e 

abril/2018 (linha nº 66-9.9671-6456), bem como, àquelas vencidas nos 

meses 07 e 08/2017 (linha nº 66-9.9671-7418), motivo pelo qual, entendo 

que restou justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da defesa, entendo que cabia ao 

Reclamante ter refutado pontualmente todas as considerações e provas 

apresentadas pela empresa Ré, ônus este do qual não se desincumbiu, 

pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a sua impugnação 

(ID nº 22363449), transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com 

toda a tese defensiva. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem 

como, não tendo sido apresentado pelo Postulante qualquer prova 

indicando a devida contraprestação pelos serviços comprovadamente 

contratados e usufruídos (bastando uma simples análise do “Relatório de 

Chamadas” anexo à defesa), entendo que as restrições creditícias 

debatidas nesta lide refletiram apenas o exercício regular do direito de 

credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue abaixo 

colacionado, por analogia, um julgado contemplado pelo TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO - SERVIÇO DE TELEFONIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO E 

DO INADIMPLEMENTO - VERIFICAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU E 

LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ DA DEMANDANTE - CARACTERIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA. 

(...) - Se a parte Requerida se desincumbiu de seu ônus probatório, 

demonstrando a celebração de Contrato entre as litigantes, assim como o 

inadimplemento do valor pelo qual o Autor se obrigou, é legítima a inscrição 

do nome do Devedor nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do 

exercício regular de direito do Credor, que não enseja a sua 

responsabilidade civil – (...). (TJ-MG - AC: 10000181119470001 MG, 

Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/0018).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada e ainda, o fato de não ter sido protocolada a impugnação, 

tenho que a parte Autora, intencionalmente, distorceu a realidade dos 

fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

da origem do vínculo existente entre as partes, poderia ser eventualmente 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. No entanto, em que pesem as considerações apresentadas pela 

empresa Ré, consigno que, a princípio, a má-fé não deve ser estendida ao 

patrono do Reclamante, pois, não foi apresentada nenhuma prova de que 

o mesmo tenha participado da distorção da realidade fática. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 
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Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que o Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências 

correspondentes às linhas nº (66) 9.9671-6456 e nº (66) 9.9671-7418 

chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de 

telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é 

devido, o qual, por sua vez, é representado pelos montantes de R$ 257,31 

(duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e R$ 172,00 

(cento e setenta e dois reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, considerando a 

retificação ex officio do valor da causa, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento das importâncias de R$ 257,31 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e R$ 172,00 (cento e 

setenta e dois reais), a serem devidamente corrigidas pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, as datas dos vencimentos das dívidas (10/12/2017 e 26/07/2017, 

respectivamente). Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 07 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MINGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1006760-24.2018.8.11.0037 Reclamante: Bruno Henrique 

Mingarelli Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 221,48 (duzentos e vinte 

e um reais e quarenta e oito centavos), que desconhece, uma vez que 

não possui débito junto a empresa requerida, sendo indevida e abusiva a 

referida cobrança. A parte requerida contesta a parte autora asseverando 

que o débito ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua 

defesa contrato devidamente assinado no ID 23214036, com cópia do seu 

documento pessoal, deste modo a parte requerida alega que o débito é 

devido em razão do inadimplemento das faturas, sendo, portanto, legítima 

a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim 

requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 

condenada ao pagamento do débito em aberto no valor de R$ 221,48 

(duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos). Ressalta-se que 

a parte Requerente apresentou impugnação genérica, não impugnando de 

nenhuma forma o contrato juntado. Desta forma não há impugnação a 

autenticidade do contrato juntado na contestação, vez que a parte 

requerente aduz que não houve a comprovação da origem do débito 

questionado e que não negou relação jurídica em sua petição inicial, razão 

pela qual pleiteia pelo acolhimento de seus pedidos. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos 

que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a 

origem do débito, ora questionado, e como a parte requerente não 

comprova o pagamento dos serviços da empresa de telefonia, resta 

evidente que a negativação dos autos é legítima, pois apesar da parte 

requerente afirmar que não negou relação jurídica, esta restou omissa 

quanto a este fato, tentando induzir o juízo a erro. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, tem-se por devidos 

os valores apontados pela parte requerida lançados no pedido 

contraposto no valor de R$ 221,48 (duzentos e vinte e um reais e 

quarenta e oito centavos), conforme apresentado na contestação, 

restando deferido o pedido em questão. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Diante da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente no valor postulado a este 

título no valor de R$ 221,48 (duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito 

centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de 

juros moratórios desde o vencimento do título. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002542-16.2019.8.11.0037 Reclamante: Angélica Santos da 

Silva Reclamada: Claro S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Aduz a parte requerente que vem sendo cobrado indevidamente pela 

parte Requerida no importe de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três 

reais e setenta e dois centavos), referente a uma fatura de plano de 

telefonia que não contratou, pois nunca teve qualquer relação jurídica 

junto a empresa requerida. Por estes motivos requer a declaração de 

inexistência de débito referente ao valor citado, bem como pleiteia 

indenização por danos morais. A parte requerida alega, em suma, que a 

parte Requerente utilizou dos serviços que foram devidamente 

contratados, apresentando a fatura como meio de prova da origem do 

débito, aduz que a parte requerente não comprovou que sofreu qualquer 

abalo moral, destacando ainda que não houve a inclusão do nome deste 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por este motivo requer a total 

improcedência dos pedidos da inicial. A parte Requerente não impugnou a 

contestação. Em atenta análise dos autos constato que a parte 

Requerente nega que possui relação jurídica junto a empresa de telefonia, 

bem como a requerida em sua defesa não comprovou a contratação do 

plano de telefonia que alega ter sido usufruído pela requerente. Assim não 

há como acolher a tese da requerida que agiu dentro da legalidade ao 

efetuar a cobrança por cancelamento de plano, tendo em vista que sequer 

fora comprovado a sua efetiva contratação. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Em 

se tratando de relação de consumo, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, confirmou os 

fatos narrados na inicial, pois não demonstrou a contratação dos serviços 

por meio de contrato devidamente assinado ou outro documento que fosse 

capaz de demonstrar a origem do débito questionado. Desta feita, acolho o 

pedido da parte Requerente, bem como declaro inexistente o débito 

referente a mensalidade no importe de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e 

três reais e setenta e dois centavos). No que diz respeito ao dano moral, a 

parte autora teve perda do seu tempo útil para buscar a origem das 

cobranças perpetradas pela reclamada, inclusive o fato prejudicou seu 

Score, conforme comprovado no documento do id. 20888801. Assim, e 

apesar do Score ser resultado de uma vida creditícia ruim, não consta dos 

Autos que estivesse a reclamante negativada. Contudo a ameaça de 

negativação comprovada por documentos são o suficiente para o abalo 

das relações psíquicas, embora em valor módico. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declaro inexistente o débito 

referente a fatura de telefonia no importe de R$ 343,72 (trezentos e 

quarenta e três reais e setenta e dois centavos), restando improcedentes 

todos os demais pedidos. Condeno a reclamada em danos morais no valor 

de R$ 2.000,00 (...), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar desta 

sentença, data na qual o dano foi quantificado, estando o valor já 

atualizado. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1002080-59.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Antonio 

Garcia Valentim Parte Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 236,59 

(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com data de 

vencimento em 04.01.2019, qual desconhece em razão de ter solicitado o 

cancelamento de sua conta corrente em 24.06.2016, com previsão de 

cancelamento em 27.06.2016, conforme termo de encerramento anexo a 

exordial. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que há débitos em aberto junto a requerida, bem como que 

diante da ausência de confirmação do cancelamento da conta corrente 

ensejou a cobrança de taxas e tarifas referentes a manutenção da conta, 

conforme previsto no contrato de abertura de conta junto a instituição 

financeira, assim, agiu dentro do seu exercício regular do direito ao 

efetuar a inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a débitos não adimplidos antes da 

data do pedido de encerramento da conta corrente, pois de acordo com o 

termo de Encerramento de Conta a existência do saldo devedor impediria o 

encerramento da conta bancária, não sendo neste caso comprovado pela 

instituição financeira, a existência de saldo devedor anterior que pudesse 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os 

débitos são devidos, não há nos autos nenhum documento comprovando 

as alegações. Em se tratando de relação de consumo, se houve o pedido 

de cancelamento dos serviços contratados, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem dos débitos, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, 

apenas alegou que não há débito em aberto e que fora originada em data 

posterior ao pedido de cancelamento dos serviços. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 
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diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo as únicas inscrições em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor R$ 236,59 (duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação – 14.05.2019 – por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004668-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1004668-39.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Elienai Alves 

Bezerra Parte Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando o 

procedimento, constata-se que a parte Requerente pleiteou o pedido de 

desistência, conforme petição acostada no ID 23004273, sob o 

fundamento de que desiste de prosseguir com a presente ação na forma 

do Art. 485, Inciso VIII, do Código de Processo Civil, e enunciado 90 do 

FONAJE. Pois bem. Nos termos do Enunciado n. 90 (FONAJE), 

HOMOLOGO a desistência apresentado pela parte autora e JULGO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MORIELE GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1003101-70.2019.8.11.0037 Reclamante: Moriele Galvão da 

Silva Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 135,49 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), desconhecendo por completo os débitos, afirmando ainda que 

não foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta a autora 

alegando que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente 

contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa 

reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas 

pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo 

qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno e suposto 

relatório de chamadas, quais não se revestem de imprescindibilidade para 

a comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 
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é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, 

se denota no extrato juntado pela parte requerente que esta possui mais 

duas anotações posteriores que também foram comandadas pela empresa 

requerida, fato que deve ser considerado para a fixação do quantum 

indenizatório, bem como verifico que a parte requerente possui um 

protesto realizado em 14.03.2019, também posterior a inscrição discutida 

nos autos, não sendo possível a aplicabilidade do enunciado da Súmula 

385 do STJ. Quanto às duas outras negativações a parte reclamante 

confessa, se bem entendida a inicial e a impugnação, que deve. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois a reclamante não tem um 

bom nome a proteger. A exclusão dessa única negativação ilegal não vai 

trazer qualquer vantagem para a reclamante no mundo creditício, em razão 

das outras duas negativações legítimas e do protesto. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a 

inexistência dos débitos aqui litigado no valor de R$ 135,49 (cento e trinta 

e cinco reais e quarenta e nove centavos), incluído em 23.07.2015, e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(23.07.2015). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nada 

sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANE THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1001380-20.2018.8.11.0037 Reclamante: Jane Thomaz 

Reclamadas: VIVO S.A. (1ª Reclamada) e ATIVOS S/A. Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros (2ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Inicialmente, consigno que, não obstante tivesse 

sido devidamente intimada para indicar o endereço completo da 2ª 

Reclamada (ID nº 24586449), a Demandante quedou-se inerte em fazê-lo 

(ID nº 25068431), evidenciando o seu desinteresse no prosseguimento do 

feito em face da empresa “Ativos S/A.”. Destarte, em respeito ao princípio 

da celeridade, DETERMINO, ex officio, a exclusão da 2ª Ré dos presentes 

autos. A Reclamante alegou na petição inicial que, recentemente, 

diligenciou até a 1ª Reclamada no intuito de adquirir um aparelho, bem 

como, uma linha pós-paga. No entanto, a Autora tomou conhecimento de 

que o seu nome possuía 03 apontamentos restritivos, um deles efetivado 

pela própria VIVO, empresa com a qual nunca teve qualquer tipo de 

relacionamento. A Postulante relatou que, apesar de ter contatado as 

Reclamadas para solucionar a questão administrativamente, não obteve 

êxito. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato teria 

lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com 

a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu 

como preliminares a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como, que não foi apresentado um extrato de negativação extraído no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito e, como prejudicial de mérito, 

postulou pelo reconhecimento da prescrição. No tocante ao mérito da 

defesa, a Reclamada defendeu a regularidade do vínculo entre as partes e 

que, em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos argumentos supracitados, a Ré 

pugnou pela improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, 

consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o 

julgador não é obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos 

litigantes, quando já tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 157 de 792



pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. 

Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se 

que o posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue colacionada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz não está obrigado 

a analisar individualmente as alegações das partes, muito menos está 

obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide reiteradamente o 

Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a 

todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu 

encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir 

fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento, tal como 

ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

anexado aos autos, tenho que a prejudicial de mérito (prescrição) arguida 

pela 1ª Reclamada reivindica o acolhimento deste juízo. Extrai-se do 

comprovante de restrição vinculado à exordial que, na data de 12/06/2014, 

a Reclamante teve o seu nome inserido nos cadastros de proteção ao 

crédito a pedido da empresa de telefonia Ré, em razão do inadimplemento 

de uma suposta dívida vencida em 17/02/2014. No entanto, de suma 

relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, a 

Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou 

conhecimento da restrição, limitando-se a ventilar apenas considerações 

genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: “Art. 206. 

Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação civil; ”. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data de 

10/03/2018, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, não tendo a 

Postulante indicado de forma precisa qual foi a data em que tomou 

conhecimento da famigerada negativação, adoto justamente a data de 

12/06/2014 como sendo àquela em que a mesma tomou conhecimento da 

restrição creditícia e, conseguintemente, contemplo o entendimento de que 

a pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi alcançada 

pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem abaixo colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão da Reclamante se encontra prescrita (tanto é 

que a parte Autora não teve sequer o trabalho de impugnar a tese 

defensiva), entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão julgar extinto o presente feito. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, com amparo no artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA RECLAMANTE e, consequentemente, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do 

Leste - MT, 06 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003937-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003937-43.2019.8.11.0037 Reclamante: Tiago Silva Andrade 

Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Do indeferimento da petição inicial por ausência de 

documentos válidos: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que alguns 

caracteres da procuração anexada à exordial foram inseridos 

digitalmente, havendo indícios de adulteração. Desta forma, por entender 

que não foram apresentados documentos indispensáveis à propositura da 

ação, a Ré pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e, 

consequentemente, para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos devem ser repelidos, pois, em que pese alguns 

caracteres da procuração tenham sido inseridos digitalmente, 

aparentemente não houve nenhuma violação ao artigo 105 do CPC/2015. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de pretensão 

resistida: Ainda como preliminar, a Reclamada sustentou que não houve 

qualquer contato prévio pelo Reclamante, o que, por sua vez, demonstra a 

inexistência de pretensão resistida por parte da empresa de telefonia, 

devendo ser afastada qualquer hipótese de condenação por danos 

morais. Não obstante as considerações apresentadas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha sido provocada 
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na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: 

Por fim, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada uma prova 

pericial nos arquivos de áudio anexados à defesa. No entanto, por 

acreditar que a complexidade da referida prova contraria os princípios 

norteadores do Juizado Especial Cível, a empresa de telefonia Ré pugnou 

para que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Por entender que as alegações supracitadas estão 

intimamente concatenadas ao mérito da lide, postergarei a análise da 

preliminar em debate. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar abrir um crediário, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

149,93. No entanto, o Autor informou que desconhece o débito que lhe 

está sendo cobrado, bem como, o contrato que lhe deu origem e ainda, 

destacou não ter sido notificado acerca do apontamento. Por entender que 

foi negativado de forma indevida e que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo jurídico entre as partes (relacionados 

à contratação de serviços de telefonia para a linha nº 66-9.9964-1682), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar em ato ilícito ou existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelos litigantes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Autor tenha ventilado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre 

as partes, entendo que os esclarecimentos apresentados pela empresa 

de telefonia retiraram completamente o alicerce da petição inicial. Apesar 

de não ter sido apresentado a este juízo a cópia de qualquer instrumento 

contratual assinado pela parte Autora, o fato é que não há como deixar de 

reconhecer que subsistiu uma relação negocial entre os litigantes, pois, a 

empresa Ré foi diligente em protocolizar junto à sua defesa 

esclarecedores arquivos de áudio. De forma diversa da versão inaugural, 

extrai-se do conteúdo dos mencionados arquivos de áudio que foi o 

próprio Reclamante quem entrou em contato com o serviço de atendimento 

da Reclamada. Ademais, registra-se que, na ocasião em que contatou a 

empresa de telefonia, o Reclamante não só aderiu à contratação de um 

plano denominado “Vivo Controle Digital”, como também, escolheu a melhor 

data para o vencimento de suas faturas (todo o dia 01), confirmou vários 

dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome de sua 

genitora e o seu endereço residencial que, registra-se, é exatamente a 

mesma localidade indicada no preâmbulo da exordial) e ainda, cadastrou 

os pagamentos no débito automático, chegando a informar à atendente da 

empresa os dados bancários da conta mantida junto ao Banco do Brasil 

(Gravação nº 03 – Tempo de áudio: a partir de 0min50s). Convém 

ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer arquivos de 

áudio como sendo provas aptas a comprovar o vínculo negocial existente 

entre os contratantes, conforme pode ser verificado no julgado que, por 

analogia, segue destacado: “Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização 

por danos morais. Débito supostamente desconhecido. Gravação 

telefônica apresentada pela ré, comprovando a contratação de novo 

Plano, pela autora. Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. Ausência 

de verossimilhança. Exigibilidade do débito demonstrada. Cerceamento de 

defesa inocorrente. Acesso à mídia disponibilizado às partes. Degravação 

desnecessária. Improcedência da ação. Manutenção. (...). (TJ-SP 

10356206020178260002 SP 1035620-60.2017.8.26.0002, Relator: Bonilha 

Filho, Data de Julgamento: 04/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). De suma relevância registrar ainda que, segundo consta das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade, 

excepcionalmente, somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência dos mencionados arquivos de áudio), foram 

registrados pagamentos das faturas correspondentes aos meses de 

outubro e novembro/2017, ou seja, um comportamento que não condiz 

com o perfil de um eventual fraudador. Já no que tange à origem do débito 

debatido nos presentes autos, tenho que a mesma restou devidamente 

esclarecida. Não obstante tivesse assumido o compromisso de promover 

o pagamento das mensalidades inerentes ao plano contratado, as 

referidas telas sistêmicas igualmente demonstraram que o Reclamante se 

quedou silente em adimplir as faturas vencidas nos meses de 

dezembro/2017 a fevereiro/2018. Logo, não tendo o consumidor 

apresentado qualquer prova de que as pendências devidas à empresa de 

telefonia foram devidamente amortizadas, entendo que restou justificada a 

inserção do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No 

tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido notificado 

previamente sobre a inserção creditícia, consigno que não há como 

atribuir qualquer responsabilidade à empresa Ré, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Após a apresentação da contestação, entendo 

que cabia ao Reclamante rechaçar pontualmente todos os argumentos e 

provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que a parte Autora ventilou apenas considerações genéricas, pois, 

apesar de ter postulado pela realização de uma perícia nos arquivos de 

áudios (prova esta que entendo não se revelar necessária), não 

apresentou nenhuma prova de que seus documentos foram recentemente 

extraviados (o que, em tese, possibilitaria a atuação de um possível 

estelionatário), bem como, não se atentou que todos os dados 

confirmados à atendente da Ré são exatamente os mesmos que àqueles 

indicados na inicial. In casu, tenho plena convicção de que foram 

apresentadas provas substanciais acerca da relação contratual 

anteriormente firmada entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia 

do Reclamante em apresentar qualquer comprovante de pagamento 

inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos 

serviços comprovadamente contratados (conforme se extrai dos arquivos 

de áudio anexos à defesa) e usufruídos (conforme se verifica no 

“Relatório de Chamadas” protocolado com a contestação), entendo que a 

restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Visando amparar a fundamentação supra, segue transcrita, por analogia, 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de débito e em 

indenização por danos morais se restou claramente comprovada nos 

autos a contratação e efetiva utilização dos serviços de telefonia pela 

autora, como também, o inadimplemento de diversas faturas pela cliente, e, 

neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu de forma 

regular a inserção do nome da devedora nos cadastros de órgãos de 

negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular do direito do 

credor. (TJ-MG - AC: 10000190974238001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Publicação: 01/11/2019).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito perseguido pela parte 

Autora (se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório previsto 

pelo artigo 373, II, do CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento 

das pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o 

que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que o Reclamante, intencionalmente 

(ciente da existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 
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custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inicial como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, 

onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a 

parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar as 

provas da contratação dos seus serviços (ou seja, os mencionados 

arquivos de áudio), possivelmente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, 

repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor 

não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que o Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências vencidas 

nos meses de dezembro/2017 a fevereiro/2018 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia o direito 

de reivindicar o pagamento das dívidas que subsistem em seus sistemas, 

as quais, segundo consta da contestação, são representadas pelo 

montante total de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e 

oito centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 199,98 (cento e noventa e 

nove reais e noventa e oito centavos), a ser devidamente corrigida pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (01/01/2018). Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença 

para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 06 de 

janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-15.2018.8.11.0037
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ALEXSAN THIAGO MEDEIROS MENDES (REQUERENTE)
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003385-15.2018.8.11.0037 Reclamante: Alexsan Thiago 

Medeiros Mendes Reclamada: VIVO S.A. (Telefônica Brasil S/A.) 

SENTENÇA Vistos etc. Da exegese dos andamentos processuais, 

constata-se que foi determinada a intimação do Reclamante para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar um extrato de negativação expedido pelos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, um comprovante de endereço 

contemporâneo ao ajuizamento da ação em seu próprio nome ou, caso 

este esteja em nome de um terceiro, que igualmente fosse apresentada a 

cópia de uma declaração registrada em cartório e esclarecimentos acerca 

do vínculo com o terceiro. Segue abaixo colacionado o conteúdo da 

referida intimação (ID nº 22761855): “Para melhor elucidação dos fatos 

narrados nos autos, converto o julgamento em diligência. Junte a parte 

reclamante extrato da negativação atualizada expedida pelos órgãos de 

restrição ao crédito (SERASA, SPC e SCPC BOA VISTA), no prazo de 

15(quinze) dias, necessário para aferir eventual direito a indenização por 

dano moral e seu montante, assim como a aplicabilidade da súmula 385 

STJ. Tendo em vista que a incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício, nos termos do Enunciado 89, do FONAJE, junte-se, no mesmo 

prazo, comprovante de endereço contemporâneo à propositura da ação 

em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, com firma 

reconhecida em cartório Notarial e Registral, bem como esclarecer e 

demonstrar qual a relação jurídica entre a parte e o terceiro. Ultimada as 

providencias, volte-me conclusos.”. (Destaquei). Consoante se extrai da 

manifestação anexa ao ID nº 22932756, apesar de ter apresentado um 

comprovante de negativação obtido diretamente no balcão de atendimento 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o Reclamante quedou-se inerte em 

apresentar um comprovante de residência em seu próprio nome, tampouco 

esclareceu qual a relação jurídica existente com o terceiro que figura 

como titular do comprovante de residência vinculado à exordial. Reza o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”. (Destaquei). Portanto, 

considerando que o Reclamante não cumpriu integralmente os termos da 

decisão vinculada ao ID nº 22761855, tenho que outro caminho não há a 

ser trilhado, senão indeferir a inicial. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue abaixo transcrita, 

por analogia, uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA.  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Processo nº 1003937-43.2019.8.11.0037 Reclamante: Tiago 

Silva Andrade Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Do indeferimento da petição inicial por ausência 

de documentos válidos: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que 

alguns caracteres da procuração anexada à exordial foram inseridos 

digitalmente, havendo indícios de adulteração. Desta forma, por entender 

que não foram apresentados documentos indispensáveis à propositura da 

ação, a Ré pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e, 

consequentemente, para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos devem ser repelidos, pois, em que pese alguns 

caracteres da procuração tenham sido inseridos digitalmente, 

aparentemente não houve nenhuma violação ao artigo 105 do CPC/2015. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de pretensão 

resistida: Ainda como preliminar, a Reclamada sustentou que não houve 

qualquer contato prévio pelo Reclamante, o que, por sua vez, demonstra a 

inexistência de pretensão resistida por parte da empresa de telefonia, 
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devendo ser afastada qualquer hipótese de condenação por danos 

morais. Não obstante as considerações apresentadas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha sido provocada 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado indevidamente faz emergir 

não só o interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: 

Por fim, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada uma prova 

pericial nos arquivos de áudio anexados à defesa. No entanto, por 

acreditar que a complexidade da referida prova contraria os princípios 

norteadores do Juizado Especial Cível, a empresa de telefonia Ré pugnou 

para que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Por entender que as alegações supracitadas estão 

intimamente concatenadas ao mérito da lide, postergarei a análise da 

preliminar em debate. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar abrir um crediário, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

149,93. No entanto, o Autor informou que desconhece o débito que lhe 

está sendo cobrado, bem como, o contrato que lhe deu origem e ainda, 

destacou não ter sido notificado acerca do apontamento. Por entender que 

foi negativado de forma indevida e que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo jurídico entre as partes (relacionados 

à contratação de serviços de telefonia para a linha nº 66-9.9964-1682), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar em ato ilícito ou existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelos litigantes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Autor tenha ventilado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre 

as partes, entendo que os esclarecimentos apresentados pela empresa 

de telefonia retiraram completamente o alicerce da petição inicial. Apesar 

de não ter sido apresentado a este juízo a cópia de qualquer instrumento 

contratual assinado pela parte Autora, o fato é que não há como deixar de 

reconhecer que subsistiu uma relação negocial entre os litigantes, pois, a 

empresa Ré foi diligente em protocolizar junto à sua defesa 

esclarecedores arquivos de áudio. De forma diversa da versão inaugural, 

extrai-se do conteúdo dos mencionados arquivos de áudio que foi o 

próprio Reclamante quem entrou em contato com o serviço de atendimento 

da Reclamada. Ademais, registra-se que, na ocasião em que contatou a 

empresa de telefonia, o Reclamante não só aderiu à contratação de um 

plano denominado “Vivo Controle Digital”, como também, escolheu a melhor 

data para o vencimento de suas faturas (todo o dia 01), confirmou vários 

dados pessoais (nome completo, CPF, data de nascimento, nome de sua 

genitora e o seu endereço residencial que, registra-se, é exatamente a 

mesma localidade indicada no preâmbulo da exordial) e ainda, cadastrou 

os pagamentos no débito automático, chegando a informar à atendente da 

empresa os dados bancários da conta mantida junto ao Banco do 

Brasil(Gravação nº 03 – Tempo de áudio: a partir de 0min50s). Convém 

ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer arquivos de 

áudio como sendo provas aptas a comprovar o vínculo negocial existente 

entre os contratantes, conforme pode ser verificado no julgado que, por 

analogia, segue destacado: “Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização 

por danos morais. Débito supostamente desconhecido. Gravação 

telefônica apresentada pela ré, comprovando a contratação de novo 

Plano, pela autora. Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. Ausência 

de verossimilhança. Exigibilidade do débito demonstrada. Cerceamento de 

defesa inocorrente. Acesso à mídia disponibilizado às partes. Degravação 

desnecessária. Improcedência da ação. Manutenção. (...). (TJ-SP 

10356206020178260002 SP 1035620-60.2017.8.26.0002, Relator: Bonilha 

Filho, Data de Julgamento: 04/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). De suma relevância registrar ainda que, segundo consta das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade, 

excepcionalmente, somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência dos mencionados arquivos de áudio), foram 

registrados pagamentos das faturas correspondentes aos meses de 

outubro e novembro/2017, ou seja, um comportamento que não condiz 

com o perfil de um eventual fraudador. Já no que tange à origem do débito 

debatido nos presentes autos, tenho que a mesma restou devidamente 

esclarecida. Não obstante tivesse assumido o compromisso de promover 

o pagamento das mensalidades inerentes ao plano contratado, as 

referidas telas sistêmicas igualmente demonstraram que o Reclamante se 

quedou silente em adimplir as faturas vencidas nos meses de 

dezembro/2017 a fevereiro/2018. Logo, não tendo o consumidor 

apresentado qualquer prova de que as pendências devidas à empresa de 

telefonia foram devidamente amortizadas, entendo que restou justificada a 

inserção do seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No 

tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido notificado 

previamente sobre a inserção creditícia, consigno que não há como 

atribuir qualquer responsabilidade à empresa Ré, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Após a apresentação da contestação, entendo 

que cabia ao Reclamante rechaçar pontualmente todos os argumentos e 

provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que a parte Autora ventilou apenas considerações genéricas, pois, 

apesar de ter postulado pela realização de uma perícia nos arquivos de 

áudios (prova esta que entendo não se revelar necessária), não 

apresentou nenhuma prova de que seus documentos foram recentemente 

extraviados (o que, em tese, possibilitaria a atuação de um possível 

estelionatário), bem como, não se atentou que todos os dados 

confirmados à atendente da Ré são exatamente os mesmos que àqueles 

indicados na inicial. In casu, tenho plena convicção de que foram 

apresentadas provas substanciais acerca da relação contratual 

anteriormente firmada entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia 

do Reclamante em apresentar qualquer comprovante de pagamento 

inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos 

serviços comprovadamente contratados (conforme se extrai dos arquivos 

de áudio anexos à defesa) e usufruídos (conforme se verifica no 

“Relatório de Chamadas” protocolado com a contestação), entendo que a 

restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Visando amparar a fundamentação supra, segue transcrita, por analogia, 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de débito e em 

indenização por danos morais se restou claramente comprovada nos 

autos a contratação e efetiva utilização dos serviços de telefonia pela 

autora, como também, o inadimplemento de diversas faturas pela cliente, e, 

neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu de forma 

regular a inserção do nome da devedora nos cadastros de órgãos de 

negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular do direito do 

credor. (TJ-MG - AC: 10000190974238001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Publicação: 01/11/2019).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito perseguido pela parte 

Autora (se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório previsto 

pelo artigo 373, II, do CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento 

das pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o 

que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que o Reclamante, intencionalmente 
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(ciente da existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inicial como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, 

onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a 

parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar as 

provas da contratação dos seus serviços (ou seja, os mencionados 

arquivos de áudio), possivelmente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, 

repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor 

não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que o Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências vencidas 

nos meses de dezembro/2017 a fevereiro/2018 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia o direito 

de reivindicar o pagamento das dívidas que subsistem em seus sistemas, 

as quais, segundo consta da contestação, são representadas pelo 

montante total de R$ 199,98 (cento e noventa e nove reais e noventa e 

oito centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 199,98 (cento e noventa e 

nove reais e noventa e oito centavos), a ser devidamente corrigida pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (01/01/2018). Indefiro a 

gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU 

insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença 

para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 06 de 

janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito-- Publique-se do DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do 

Leste - MT, 06 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT18241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001015-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WIDNEY MAYCON DE LIMA 

ALVES REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor de R$ 5.262,09 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011670-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 (EXEQUENTE)

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011670-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CAMILA VEDOVETO DE 

SOUSA, CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 EXECUTADO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 13.806,53 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 173543 Nr: 7104-90.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL EUGENIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILAS LACERDA - 

OAB:4454-4

 Código 173543

Vistos.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de 

MIGUEL EUGENIO GOMES dando-o como incurso nas sanções do art. 33, 

§ 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

Devidamente notificado, o denunciado ofereceu defesa preliminar (fl. 

131/135).

 É o relato. Decido.

Analisando os autos, observa-se que a denúncia preenche os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta a 

exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a 

qualificação do acusado, a classificação dos crime e apresenta o rol de 

testemunhas.

 Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal, vez que prima facie, os 

fatos narrados na peça acusatória constituem crimes, ou seja, encontram 

tipicidade aparente no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

Além do mais, o vasto conjunto probatório na fase inquisitorial e os objetos 

apreendidos indicam, ao menos nessa fase processual, a prática da 

conduta de tráfico de drogas.

Anote-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se 

examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez 

que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular 

instrução processual, observando-se os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa.

 A doutrina assim discorre a respeito do tema:

É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 

prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja “fumus boni iuris” 

para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, 

não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha 

acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou 

seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que 

opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por 

exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente 

não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos 

elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo 

suficientes elementos que tornam verossímil a acusação. (MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas, 16ª ed., p. 149).

A valoração das declarações testemunhais compete ao Magistrado, que 

se orientará pelo princípio do livre convencimento motivado, analisando 

todo o contexto probatório, de modo a prolatar, na fase apropriada, um 

decreto condenatório ou absolutório.

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/04-A, em todos os seus termos.

Desde já designo audiência de instrução e julgamento, para 23.06.2020 às 

14:00 horas.

Citem-se e se intimem pessoalmente os acusados.

Intimem-se o Ministério Público, os advogados as testemunhas de 

acusação e de defesa.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205440 Nr: 2012-63.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY RODRIGO SAMPAIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906

 Autos código 205440

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 18.05.2020 às 14h00min, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 11/2020-SOR

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

 Art. 1º - Revogar, a partir de 03/02/2020, a Portaria n.º 10/2018-SOR, de 

26/04/2018, que designou a servidora Michele Oliva Zoldan - Analista 

Judiciária, matrícula 32638, para exercer as funções de Gestora Judiciária 

da Secretaria da 3ª Vara Cível.

 Art. 2º - Lotar, a partir de 03/02/2020, a servidora Michele Oliva Zoldan – 

Analista Judiciária, matrícula 32638, para exercer suas funções na 

Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca.

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

Sorriso/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,10 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21818686, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 191,70 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERREIRA DUTRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 163 de 792



Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 22315959, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO DELALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de ID. 21908224, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001771-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. L. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - CUSTAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1001771-34.2016.8.11.0040 Valor da 

causa: R$ 9.253,25 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES Endereço: 

Travessa São Simplício, 75, São Mateus, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALMIR ALVES LIMA Endereço: Rua da Amizade, 

200, Bairro: Boa Esperança I, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Senhor(a): 

EXECUTADO: VALMIR ALVES LIMA INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade 

de Executados (as), para, no prazo de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento 

do saldo devedor das custas judiciais, no valor de 413,40, nos termos dos 

autos abaixo identificados, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais / remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.. SORRISO, 27 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002177-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDOALDO MIRANDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL KUPFERMAN ROCHA OAB - 028.691.332-19 (REPRESENTANTE)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRTON RATAJCZYK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR DA CONTESTAÇÃO, NO PRAZO 

DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008671-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. O. D. O. (EXEQUENTE)

A. R. O. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA RENNER OAB - 942.467.421-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. O. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a petição do executado. Sorriso, 27/01/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1008416-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. (REU)

 

De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca 

digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção MEU 

PROCESSO E ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA 

PARA PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o 

número do processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte 

mensagem: "Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo 

informado nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte 

emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As 

parcelas subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, 

utilizando a opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra 

disponível no Link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br). A 

PRIMEIRA PARCELA VENCE EM 10/02/2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008057-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 

HUMANOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MURCA KITAMURA OAB - SP424584 (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008057-23.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO 

E RECURSOS HUMANOS S.A. REQUERIDO: ARISTEU JOSE DOS SANTOS 

Vistos etc. Atendidos os requisitos legais e regulamentares e, 

comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, CUMPRA-SE a 

carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido 

sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008325-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE HOLANDA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008325-77.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DE 

HOLANDA LOPES Vistos etc. Atendidos os requisitos legais e 

regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, 

CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008578-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FELISBERTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008578-65.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: GILMAR FELISBERTO 

Vistos etc. RECEBO o processo no estado que se encontra. De pronto, 

observo que não se acha nos autos o comprovante de recolhimento da 

guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante 

de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento 

da distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008776-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE TEREZINHA GUISSARDI CANOSSA (EXECUTADO)

RENAN ANTONIO CANOSSA (EXECUTADO)

CARLA MAIARA CANOSSA (EXECUTADO)

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

ANTONIO ROMEU CANOSSA (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte autora acerca da necessidade de recolhimento de custas 

junto ao site do TJMT, para expedição da certidão requerida na inicial, 

denominada: "Certidão de Distribuição para Processos de Execução". 

Sorriso, 27/01/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008848-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WEBER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008848-89.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL REU: PAULO SERGIO WEBER Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 
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ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge da parte executada, se casado for, bem como o 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008401-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1008401-04.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: REGINALDO PEREIRA SOARES Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 27873520, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida. 

CUSTAS, pela parte requerente. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007906-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1007906-57.2019.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de WILLIANS RICCI, qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 26105747 e ss. Determinou-se a emenda da exordial a 

fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, id. 26639574. 

Em cumprimento a determinação acima, a parte autora informou que a 

comprovação da mora mediante protesto de título, consoante se visualiza 

em id. 26921934. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado a parte autora a emenda da inicial, o mesmo manifestou 

asseverando a constituição da mora da parte devedora, eis que realizado 

o protesto. Entrementes, consoante exposto na determinação de emenda, 

entendo que não restou devidamente demonstrada a mora da parte 

devedora, eis que a notificação extrajudicial encaminhada via Correios não 

foi entregue pelo motivo ‘ausente’, razão pela qual realizou o protesto, 

todavia, a intimação se deu pela via editalicia. No caso concreto, faz 

necessário consignar que não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, evidente o não cumprimento 

da formalidade exigida em lei, vez que se mostra indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal, o que não 

ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - 

PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) Como 

visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada quando o 

autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal 

da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no presente feito. Nesse 

sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto 

do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou 

expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório 

de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por 

edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de 

intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as 

conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 
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condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006141-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA DA ROSA TREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA (REU)

VERIDIANA ZANATTA PAVAN (REU)

MARTINS GOMES DA SILVA JUNIOR (REU)

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA (REU)

DELIZIA LUCIA ZANATTA (REU)

ALDORI ZANATTA (REU)

GILSON PAVAN (REU)

ROSILEI FATIMA ZANATTA (REU)

VALCIR LUIZ SCARIOTT (REU)

ADILTON DANIEL (REU)

SOLECI ZANATTA SCARIOTT (REU)

ROGERIO VALDAMERI (REU)

DARLEI ZANATTA (REU)

CLEIVI ANITA ZANATTA VALDAMERI (REU)

JANE MARIA ATTUATI ZANATTA (REU)

SOLANGE DA SILVA ARAUJO ZANATTA (REU)

DERLI ANTONIO ZANATTA (REU)

JOELCI PEDRO ZANATTA (REU)

ROSICLER SALETE ZANATTA GOMES DA SILVA (REU)

 

Autos nº 1006141.51.2019.8.11.0040 Sentença homologatória Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Usucapião ajuizada por Oliva Rosa Trein em face do 

Espólio de Luiz Zanatta, representando pela inventareiante Cleivi Anita 

Zanatta Valdameri, todos qualificados nos atos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de id. 23169199, instruída com 

documentos diversos. Decisão inicial, id. 23764157. Os autos foram 

encaminhados ao CEJUSC, quanto então as partes litigantes firmaram um 

acordo, consoante disposições que constam da ata de id. 24051709. 

Nesta oportunidade, foi juntada escritura pública de renúncia de direitos 

hereditários firmado por Delisia Lúcia Zanatta e Jorlci Pedro Zanatta. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem. Estando o acordo formalmente em 

ordem e as partes devidamente representadas, HOMOLOGO para que 

surta os regulares efeitos de legalidade a composição firmada, cujas 

claúsulas e condições passam a integrar a presente sentença, de modo 

que julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, “b” do CPC. Tendo as partes desistido expressamente do 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e após, expeça-se 

ofício ao Cartório competente de modo que a transação firmada e a 

presente sentença servirão de título para registro do usucapião. 

Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005450-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE DE BARROS RAMALHO OAB - MT13933-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005450-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SANDRA MARIA ALVES DA SILVA REQUERIDO: DOMINGOS DIAS ALVES 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, ajuizada por SANDRA MARIA ALVES DA 

SILVA em face de DOMINGOS DIAS ALVES. Em síntese, narra a 

requerente que viveu com o requerido aos moldes da união estável 

durante 24 (vinte e quatro) anos, sendo que da relação advieram dois 

filhos, ambos maiores e capazes, estando o casal separado desde o mês 

de março de 2018. Afirma que durante a constância da união foram 

adquiridos diversos bens, bem como contraídas dívidas, de modo que a 

autora pleiteia pelo reconhecimento e dissolução da união estável, bem 

como a partilha do patrimônio comum. Recebida a exordial, foi determinada 

a citação do requerido (id. 15702975), bem como designada audiência de 

conciliação, a qual resultou inexitosa (id. 16886776). Citado, o requerido 

apresentou contestação em id. 17523681. Impugnação à contestação, id. 

19480888. Determinada por este juízo nova audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera (id. 25296195). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, inexistindo 

preliminares de mérito e estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. No mais, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de Março de 

2020, às 14h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do CPC e ou sua manifestação caso rejeição. INTIMEM-SE 

todos. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005450-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE DE BARROS RAMALHO OAB - MT13933-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005450-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SANDRA MARIA ALVES DA SILVA REQUERIDO: DOMINGOS DIAS ALVES 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, ajuizada por SANDRA MARIA ALVES DA 

SILVA em face de DOMINGOS DIAS ALVES. Em síntese, narra a 

requerente que viveu com o requerido aos moldes da união estável 

durante 24 (vinte e quatro) anos, sendo que da relação advieram dois 

filhos, ambos maiores e capazes, estando o casal separado desde o mês 

de março de 2018. Afirma que durante a constância da união foram 

adquiridos diversos bens, bem como contraídas dívidas, de modo que a 

autora pleiteia pelo reconhecimento e dissolução da união estável, bem 

como a partilha do patrimônio comum. Recebida a exordial, foi determinada 

a citação do requerido (id. 15702975), bem como designada audiência de 

conciliação, a qual resultou inexitosa (id. 16886776). Citado, o requerido 

apresentou contestação em id. 17523681. Impugnação à contestação, id. 

19480888. Determinada por este juízo nova audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera (id. 25296195). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, inexistindo 

preliminares de mérito e estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, DECLARO o processo saneado. No mais, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de Março de 

2020, às 14h30min, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, FIXO o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do CPC e ou sua manifestação caso rejeição. INTIMEM-SE 

todos. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004297-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORINDO BALDO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Considerando o atestado de id. 20716134, redesigno audiência 

de instrução para o dia 22 de agosto de 2019, às 14h30min. Os presentes 

saem intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004297-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORINDO BALDO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Considerando o atestado de id. 20716134, redesigno audiência 

de instrução para o dia 22 de agosto de 2019, às 14h30min. Os presentes 

saem intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004297-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLORINDO BALDO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1004297-37.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 80.738,94; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[Efeito Suspensivo / 

Impugnação / Embargos à Execução]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente, desta forma, 

procedo a intimação da parte contrária para querendo apresentar suas 

contrarrazões recursais. SORRISO, 27 de janeiro de 2020 MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38950 Nr: 1817-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEO AUGUSTO TRECENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 333, expedindo-se o 

necessário à avaliação dos bens penhorados.

 Em seguida, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo legal.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116229 Nr: 7276-91.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA, VALTER 

MERGUIDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:15488/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A princípio, com relação à citação do requerido Eder Nolasco de Souza 

(fl. 65) verifica-se que não foi observado o disposto no §1º, do art. 248 do 

CPC, eis que a correspondência foi recebida por terceira pessoa.

 Desta feita, EXPEÇA-SE o necessário a citação do mesmo em 

consonância com o dispositivo legal supramencionado.

 No mais, relativamente ao requerido Valter Merguides Fernandes 

INDEFIRO, por ora, a citação editalícia, haja vista que se trata de 

providencia excepcional, somente podendo ser deferida quando 

esgotados os meios de citação pessoal.

 Desta feita, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a busca de 

endereço da demandada, conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a citação do demandado.

 Em caso negativo, em consonância com o disposto no art. 256, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CITE-SE por edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo 

constar as advertências de praxe.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os 

interesses do requerido Valter Merguides Fernandes, que deverá ser 

intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, 

no prazo legal.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, eis que o 

presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116229 Nr: 7276-91.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER NOLASCO DE SOUZA, VALTER 

MERGUIDES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - OAB:14884, LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:15488/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 No tocante ao pedido de penhora online, INTIME-SE o exequente para 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 Sem prejuízo, INTIME-SE o executado para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando a possibilidade de aplicação de multa de 10% sobre 

o valor da execução, nos termos do art. 774, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 9949-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de conversão da busca e apreensão em 

execução, INTIME-SE a parte autora para apresentar planilha de débito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105569 Nr: 8655-04.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO a Secretaria da Vara que proceda a alteração da 

classe processual do presente feito.

 No mais, previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE o 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110406 Nr: 2619-09.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, ALAMAIK 

MAMORE DE MATOS

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado à fl. 267

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113101 Nr: 4843-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 

JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, no tocante ao pleito de anotação de restrição no prontuário dos 

veículos de propriedade dos executados, convém destacar que tal 

providência já foi adotada pela Secretaria da Vara (fl. 82).

 Relativamente ao pedido de intimação da Defensoria Pública, determino 

seja certificado nos autos se os executados são assistidos pela mesma.

 Em caso positivo, INTIME-SE a DPE para manifestação quanto os 

requerimentos da parte exequente.

 No mais, no tocante ao pleito de expedição de Certidão de Crédito prevista 

no art. 517 do Código de Processo Civil, em se tratando de execução de 

título extrajudicial incabível o deferimento.

 Como se sabe, aludida certidão (art. 517 do CPC), somente é possível 

para aqueles processos em que se executa um título judicial constituído 

por sentença, o que não é o caso, haja vista que a presente ação trata-se 

de execução de título extrajudicial que sozinho possui força para fins de 

protesto.

 Sendo assim, evidente que o dispositivo legal supracitado foi introduzido a 

fim de possibilitar o protesto de sentença judicial transitada em julgado, eis 

que o título judicial, até então, não era passível de protesto.

 Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“Agravo de instrumento. Mandato. Execução de título extrajudicial. Pedido 

de certidão de teor da decisão, nos termos do disposto no art. 517 do 

NCPC, para fins de protesto extrajudicial. Indeferimento. Não cabimento da 

postulação, no caso, tendo em vista a natureza da ação. Manutenção. 

Recurso a que se nega provimento.” (AI 2242688-03.2016.8.26.0000, 

Relator Des. Francisco Occhiuto Júnior, Órgão julgador: 32ª Câmara de 

Direito Privado TJSP, J. 02/02/2017).

 “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória. Pretensão 

recursal voltada à obtenção de certidão de inteiro teor para fins de 

protesto. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade ao caso da regra contida no 

artigo 517, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso 

improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”

 (AI 2213829-74.2016.8.26.0000, Relator Des. João Camillo de Almeida 

Prado Costa, Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado TJSP, J. 

10/11/2016).

 Por fim, no tocante ao pedido de designação de audiência de conciliação, 

diante da não localização dos executados (certidão de fl. 100), 

DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos 

órgãos conveniados a fim de obter o endereço atual dos demandados.

 Restando frutífera, DEFIRO a designação de audiência a ser realizada 

junto ao CEJUSC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114767 Nr: 6172-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CABOS DE MADEIRAS 

MORARI LTDA, LEODIR MORARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO PAULO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE o 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117962 Nr: 8657-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO GUILHERME DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados.

 Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a intimação do executado.

 De outro norte, restando infrutífera a busca de endereço, diante das 

diversas tentativas infrutíferas de intimação pessoal, INTIME-SE o 

executado por edital, fazendo constar as advertências de praxe.

 Após, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que de direito, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

 Por fim, postergo a análise do pedido de bloqueio para após o 

cumprimento das determinações supramencionadas.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119842 Nr: 10384-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLANE PACHECO DE FREITAS, MICHEL DAVEIS 

GALEAZZI, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREYCE AVELLO CORRÊA - 

OAB:5676/RO, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, JOSÉ ATILIO 

BERNO - OAB:OAB/RO 4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Vistos etc.

 Sem delongas, INDEFIRO o pleito de reconsideração formulado à fl. 126, 

haja vista que há muito já havia decorrido o prazo para manifestação da 

parte autora.

 Ademais, em que pese a manifestação de que houve o encaminhamento 

de documentos através de e-mail, convém destacar que o protocolo de 

documentos deve ser realizado através do PEA (Portal Eletrônico do 

Advogado).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136749 Nr: 8914-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLEITON REIZ, ABILIO REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE o 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, eis que na planilha de fl. 177 não houve a 

dedução da integralidade dos valores bloqueados, cujo levantamento se 

deu às fls. 173/175.

 Ademais, oportuno destacar que quando da confecção dos cálculos, o 

exequente deve observar, para fins de dedução dos valores bloqueados, 

a data do bloqueio (fls. 146/152).

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87935 Nr: 7465-74.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, 

MARCOS ROGÉRIO SANTI, EVANDRO ALENCAR ORSOLIN, JUSSARA 

LAUERMANN SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando detidamente os autos observo que os executados foram 

citados por edital, entretanto, não lhes foi nomeado curador especial (art. 

72, II, CPC).

 Assim, previamente a análise do pedido formulado pela exequente, 

considerando que os executados foram citados por edital, deixando 

transcorrer o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para defender os interesses 

dos demandados, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como 

para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 37856 Nr: 744-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANHOÉ SILVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES 

- OAB:12614-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

 De início, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto a intimação da parte 

executa acerca da decisão de fl. 372, bem como eventual decurso do 

prazo assinalado para cumprimento voluntário.

 No mais, previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE o 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2020 Nr: 298-65.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA, 

CLAUDIO BIANCHINI ou CLAUDIO JOSE BIANCHINI, CLEUNIR (CLEONIR) 

JOSÉ BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO a retificação da capa dos autos, excluindo-se o 

executado Jefferson Aguiar Silveira Bandeira, haja vista que com relação 

ao mesmo houve o reconhecimento da prescrição.

 No mais, diante da certidão de fl. 423, DEFIRO o levantamento da quantia 

bloqueada via Bacenjud.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2020 Nr: 298-65.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA, 

CLAUDIO BIANCHINI ou CLAUDIO JOSE BIANCHINI, CLEUNIR (CLEONIR) 

JOSÉ BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

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

EFETUE o pagamento dos valores indicados às fls. 596/597, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 27345 Nr: 1848-46.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AGUIAR SILVEIRA BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 Vistos etc.

 Previamente ao levantamento da quantia bloqueada via Bacenjud, 

CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o decurso do prazo para 

manifestação do executado.

 Em caso positivo, desde já, DEFIRO o levantamento.

 De outro norte, não tendo decorrido o prazo, AGUARDE-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 120-33.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, DIOGO MISSFELD HOFFMANN - OAB:41.328, PATRICIA 

CAMPANHARO BIZETTO - OAB:72.884, RAFAELA CASTANHO VIEIRA - 

OAB:49.200, RODRIGO BORBA - OAB:60.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE o 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, deduzindo o valor do bem adjudicado.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 33022 Nr: 2188-53.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVAN MARTINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA - EPP, ITAÚ 

SEGUROS S/A, TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:OAB/MT 

14.526, KELLY CHRISTINA VERAS OTÁCIO - OAB:6.088/MT, LUCAS 

RENAULT CUNHA - OAB:138.675, MARCUS FREDERICO BOTELHO 

FERNANDES - OAB:119.851, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293, VALMIR 

BRITO DE MORAES - OAB:PR-12098-B

 Vistos etc.

 De início, diante da devolução da Carta de Intimação endereçada a 

demandada Sinal Verde Service LTDA com a informação de que houve 

mudança de endereço, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a 

pesquisa junto aos órgãos conveniados acerca do atual endereço da 

mesma.

 Restando frutífera, INTIME-SE conforme determinação exarada à fl. 1.004.

 Em caso negativo e, evitando qualquer alegação de nulidade futura, 

INTIME-SE a demandada Sinal Verde Service LTDA por edital, 

observando-se a decisão supramencionada (fl. 1.004).

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31712 Nr: 896-33.2006.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR LUIZ POLETO - (ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração apresentado por ESPÓLIO DE 

CLAIR LUIZ POLETO em relação à sentença proferida às fls. 458-463, que 

julgou improcedentes os embargos do devedor.

 Instada a manifestar, a exequente manifestou-se às fls. 471-472.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

 Não obstante os argumentos do embargante, cristalino que os embargos 

manejados tratam de inconformismo do requerente com a improcedência 

da demanda.

 Assim e, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a decisão 

proferida a partir da análise dos embargos de declaração somente pode 

modificar o conteúdo de um julgado, quando isso for consequência da 

correção do ato, o que, não é o caso dos autos, já que, ao contrário do 

que afirma o embargante, não se vislumbra na decisão embargada 

qualquer vício.

 É sabido que, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado.

 Lecionando sobre o tema, o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de 

Miranda disse “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque 

o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede 

que se redecida; pede-se que reexprima”. (Comentários ao Código de 
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Processo Civil, volume VII. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400).

 Pelo exposto, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados.

 No mais, CUMPRA-SE a sentença proferida nos autos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17041 Nr: 1186-53.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR LUIZ POLETO - (ESPÓLIO), NIVIA 

REGINA POLETO BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 191, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, assinalando prazo de 05 

(cinco) dias, na forma do disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção do feito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 5603-92.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos à execução propostos por MINUANO COMÉRCIO 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em desfavor de ADALBERTO GRANDO, 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

objetivando o plantio, adquiriu 755 (setecentos e cinquenta e cinco) sacas 

de semente de soja do Sr. Marco Antônio Braga Campos, conforme 

pedidos e recibo de pagamento anexo.

 Entretanto, assevera que devido a problemas na liberação de crédito 

agrícola, atraso na entrega das sementes e ausência de condições 

climáticas para o plantio, o embargante efetuou acordo verbal e devolveu 

o produto ao fornecedor, mediante a promessa de devolução dos 

cheques, o que não ocorreu, razão pela qual sustenta que o crédito é 

inexigível.

 Ao final, pugna pela procedência dos embargos.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/25.

 Recebida a exordial, sem a suspensão da execução, determinou-se a 

intimação do embargado para impugnação (fl. 32).

 Impugnação, fls. 33/36. Na oportunidade, o embargado juntou os 

documentos de fls. 37/48.

 Certificou o decurso do prazo para manifestação do embargante, fl. 52.

 Designada audiência de conciliação (fl. 53), a mesma não se realizou em 

razão da não intimação das partes (fls. 62/63).

 A tentativa de intimação do embargante para dar prosseguimento ao feito 

restou infrutífera, consoante se visualiza à fl. 67.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

 (...).

 Aliado a isso, convém destacar a inércia do embargante acerca das 

intimações do Juízo para manifestação quanto à impugnação. Assim e, 

não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito.

 Pois bem. Sem delongas, em que pese a exposição feita na exordial pelo 

embargante, entendo que a improcedência dos embargos é medida 

imperativa, conforme passo a expor.

 Como se sabe, a cártula de cheque constitui ordem de pagamento à vista, 

sendo que a posse pelo credor gera a presunção juris tantum de 

veracidade da afirmação do portador de que o recebeu com tal finalidade. 

De outro norte, a alegação do devedor acerca da devolução do produto 

depende de prova cabal, cujo ônus lhe incumbia, por força do disposto no 

art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos 

autos.

 Não obstante os argumentos do embargante no sentido de que efetuou a 

devolução do produto, válido destacar que o mesmo não carreou aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar tal afirmação. Pelo contrário, 

do conjunto probatório dos autos verifica-se que o embargante tão 

somente acostou recibo que comprova o recebimento das sementes de 

soja da pessoa de Marco Antônio Braga Campos, no qual consta 

expressamente que parte do pagamento seria através da cártula de 

cheque n. 850031, objeto da ação executiva (fl. 18).

 Mas não é só. Oportuno consignar que as disposições que constam da 

cártula (título de crédito) não se vinculam à causa que a originou, ou seja, 

adquire autonomia a partir da sua expedição. Assim, a obrigação de pagar 

um cheque não se vincula ao negócio que deu causa à sua emissão, 

justamente pela aplicação do princípio da autonomia.

 Nessa esteira, evidente que as alegações do embargante/executado não 

afastam a sua condição de devedor em face do exequente/embargado, 

sendo de rigor a improcedência do pleito autoral.

 Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução 

propostos por MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA ME 

em desfavor de ADALBERTO GRANDO e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito o que faço com 

espeque nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 CONDENO o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

na forma do art. 85, §2º do CPC.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.

 P.R.I.C.

 TRANSLADE-SE cópia da presente sentença para os autos da ação de 

execução n. 4588-25.2015.811.0070 – Código: 128668, em apenso.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4588-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 No tocante ao pedido de penhora online, INTIME-SE o exequente para 

apresentar memória de cálculo atualizada do débito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149942 Nr: 4100-36.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON NICOLETTI - ESPOLIO, KATIA GISELE 

DE OLIVEIRA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos etc.

 Analisando os autos, observo que as partes entabularam acordo, 

oportunidade que requereram a liberação dos grãos apreendidos (auto de 

busca e apreensão de fl. 68), entretanto, nada mencionam quanto ao 

destinatário do produto (exequente ou executado).

 Assim, INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 10 (dez) dias sanem 

a irregularidade acima apontada, sob pena de não homologação da 

avença.

 Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara desta Comarca, onde tramita 

a ação de inventário dos bens deixados pelo executado (autos n. 

2024-73.2015.811.0040 – Código: 124322), consultando se existe óbice a 

liberação dos grãos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95224 Nr: 7055-79.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13889/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE o credor para se manifestar quanto a decisão proferida nos 

autos 0001054-23.2012.5.18.0141 – Vara do Trabalho de Catalão/GO, 

encartada à fl. 192, assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação do credor e/ou sendo o mesmo 

concorde com a baixa da restrição constante no prontuário do veículo, 

DETERMINO a Secretaria da Vara que adote as providências necessárias.

 Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

 Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 4906-86.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIUCIMAR JOÃO MARZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:OAB - SP 91537, LUIZ RODOVIL ROSSI - OAB:, Pedro da Silva 

Dinamarco - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003913-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

LUSINETH BARROS DA SILVA REQUERIDO: BEATRIZ MARIA DA SILVA 

Vistos etc. LUSINETH BARROS DA SILVA, assistida pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL propôs a presente ação de interdição em face de 

BEATRIZ MARIA DA SILVA, qualificados nos autos, declarando, em 

síntese, que é filha da interditanda, a qual é acometida de doença de 

Alzheimer (CID F00 e F33), além de apresentar quadro recorrente de 

depressão, estando, portanto, incapaz de reger atos da vida civil. Por tais 

motivos, requer a interdição da requerida, bem como seja antecipado os 

efeitos da tutela pretendida, nomeando-lhe curadora provisória para que 

possa representar a demandada em atos da vida civil. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 20856439 e ss. O parquet se 

manifestou em id. 21260465 no sentido de deferir os pedidos contidos na 

inicial. É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela 

antecipada sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade 

do direito e b) que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não se pode dizer que a tutela antecipada seja uma inovação 

no processo civil brasileiro, eis que se cuida de prestação jurisdicional 

cognitiva, consistente na outorga adiantada da proteção que se busca no 

processo de conhecimento. No caso em tela, há documento comprobatório 

das alegações, confirmando sumariamente a incapacidade da interditanda 

(id. 20856433 - p. 5), o que dá razoável sustentação ao pleito inicial. Se 

não bastasse, o periculum in mora se justifica pela necessidade de 

representação da requerida em atos da vida civil. Assim, tendo em vista a 

excepcionalidade da situação, DEFIRO a antecipação da tutela para 

nomear como Curadora Provisória LUSINETH BARROS DA SILVA, já 

qualificada nos autos, até decisão final do presente processo. INTIME-SE a 

prestar compromisso. Nos termos do § 2º, art. 752, do CPC, NOMEIO 

Curador à lide a Defensoria Pública Estadual de Sorriso/MT. CITE-SE a 

interditanda para audiência de interrogatório que DESIGNO para 06 de Abril 

de 2019 às 10h:00min (art. 751, do NCPC), anotando-se que o prazo para 

impugnação de 15 (quinze) dias passará a fluir da audiência supra (art. 

752, do CPC). INTIME-SE a assistente social deste Juízo para que realize 

estudo social na residência da curadora provisória, a fim de averiguar as 

reais condições em que se encontra a interditada, assim como verificar a 

possibilidade desta exercer a curatela, encaminhando relatório conclusivo 

a este Juízo no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após, ABRA-SE VISTA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000351-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DELLA COLLETA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000351-52.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 06 de Maio de 2020, às 15h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000341-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILO GRAO - EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA - ME 

(REQUERENTE)

GRANELL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELOMAR SOARES GODOI OAB - PR51368 (ADVOGADO(A))

GIOVANI MAZURANA OAB - PR54030 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO ZANATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI MAZURANA OAB - 007.209.109-60 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000341-08.2020.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 06 de Maio de 2020, às 16h30min. 

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, expedindo-o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002493-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEDRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1003496.87.2018.8.11.0040 Vistos etc. Primeiramente, urge 

destacar que a dispensa da audiência de conciliação depende da 

manifestação de ambas as partes, consoante expressamente dispõe o 

art. 334, § 4º, inciso I do CPC. Outrossim, o que está a inviabilizar o 

andamento do processo é a dificuldade de citação da parte-ré e não a 

designação de audiência. Portanto, redesigno a audiência de 

conciliação/mediação perante o CEJUSC para o dia 06 de Abril de 2020, às 

11h00min. Expeça-se o necessário à citação do demandado. Intimem-se. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000358-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000358-44.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007653-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDITHA PEPPE DA COSTA (EXECUTADO)

ARNOLDO DA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

RIVONILDO PEPPE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MECANOVA COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1007653-69.2019.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

observo que as partes se compuseram amigavelmente (id. 27609904), 

contudo, não foi encartado aos autos os atos constitutivos da empresa 

Mecanova Comércio de Peças Industrial LTDA, de modo que não se pode 

aferir que a pessoa que subscreveu a avença possui poderes de 

representação. Assim, previamente a homologação da avença, 

DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de dez (10) dias, 

sanem a irregularidade acima apontada, sob pena de não ser homologado 

o acordo firmado. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004923-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCIANO COELHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1004923.85.2019.8.11.0040 Embargante: João Luciano Coelho 

Embargado Messias E Kayser Ltda Vistos etc. Cuida-se de Embargos à 

Execução apresentados por João Luciano Coelho em face de Messias E 

Kaiser Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na petição inicial de id. 21876303, instruída com documentos 

diversos. A decisão inserida sob o id. 22022363 indeferiu o pedido de 

Justiça Gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais 

devidas. Seguindo, o embargante emendou a inicial para o fim de alterar o 

valor da causa, bem como requereu o parcelamento das custas 

processuais devidas, id. 22359289. A decisão de id. 22723468 deferiu o 

parcelamento das custas, recebeu os embargos, todavia, sem efeito 

suspensivo, determinando a citação/intimação da parte adversa. Em sede 

recursal, AI 1011928.84.2019.8.11.0000 foi deferida a liminar requerida 

para suspender o recolhimento das custas processuais, id. 23010195. 

Regularmente citado/intimado, a embargada apresentou impugnação aos 

embargos, consoante se infere da petição de id. 2396004. Designou-se 

audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC, id. 24079041. 

Juntada aos autos do acórdão proferido no AI 1011928.84.2019.8.11.000, 

o qual foi desprovido, id. 25908179. Juntada do comprovante de 

recolhimento da primeira parcela das custas processuais, id. 26493155. A 

tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera, valendo 

destacar a ausência do embargante e seu Procurador, conforme 

registrado na ata de id. 26805334. Juntada da segunda parcela relativa ao 

recolhimento das custas processuais, id. 28020862. É o breve relato. 

Decido. Situando a controvérsia, diz o embargante que embora tenha 

assumido o compromisso de entregar 720.000 Kgs de soja em grãos, até 

28/02/2016, não houve devida contraprestação pela embargada, de modo 

que o título é inexigível. Narra que os documentos que instruem a inicial 

demonstram que nas datas de 04/02/2016, 06/02/2016, 08/02/2016, 

09/02/2016, 10/02/2016, 14/02/2016, houve a entrega, em favor da 

embargada/exequente de 235.533 kg de soja, conforme ajustado na 

Cédula de Produto Rural. Salienta que o restante da dívida é inexigível, na 

medida em que a embargada/exequente não antecipou o crédito total para 

o custeio da lavoura, assim como deixou de fornecer a totalidade de 

insumos que deu origem a CPR. Com fundamento nos fatos acima 

relatados e nos fundamentos de direito expostos na petição inicial, o 

embargante requer: “3 - Sejam acolhidos os presentes Embargos do 

Devedor para que seja reconhecida a nulidade da execução pois, a teor 

do art. 803, I do NCPC, a obrigação contida no título executivo não é 

exigível por força da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 

476 do CC. 4 – Seja reconhecido o excesso de execução de uma 

quantidade de 36.480 kgs (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta quilos) 

de soja eis que não incide juros de mora 1% (um por cento) ao mês sobre 

a obrigação de entrega de coisa. 5 – Requer que seja reduzido o valor da 

multa astreintes para o patamar de 2% (art. 52, § 1º do CDC), ou então, 

seja reduzido o seu percentual proporcionalmente a teor do art. 413 do 

CC); seja reconhecido a quitação parcial das obrigações numa quantidade 

equivalente 235.533 kg (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e 

três quilos) de soja, devendo, nos termos do art. 940 do CC ser a 

Exequente/Embargada condenada a entregar uma quantidade de 471.066 
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kg de soja. 6 - Seja diminuído o valor da multa astreintes, bem como, seja 

imposto um limite de incidência, sob pena de privilegiar-se o 

enriquecimento indevido do Embargado/Exequente. 7 - Seja invertido o 

ônus da prova devendo ser determinado que a Exequente/Embargada 

comprove através de notas fiscais, comprovantes de entrega de produto, 

comprovante de transferências bancárias a origem a emissão do título 

exequendo, sob pena de se considerar como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400, I e 

II do CPC). ...” (Id. 21876303, pág. 27) Lado outro, a embargada ao 

impugnar os embargos apresentados informa sobre a renúncia dos 

patronos inicialmente constituídos, bem como sobre a constituição de 

novos procuradores, requerendo sejam feitas as anotações pertinentes, o 

que, desde já, defiro. A embargada também reconhece que houve o 

adimplemento parcial do título objeto da execução, requerendo o 

prosseguimento da mesma com relação ao saldo devedor, isto é, 

681.226,80 Kg de soja em grãos, equivalente a 11.353,78 sacas. Ainda 

preliminarmente, impugna o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. 

Todavia, tendo a matéria sido, inclusive, objeto de exame em sede de 

recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido para manter a 

decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas 

processuais devidas, a questão encontra-se superada. Ultrapassada as 

questões acima, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357, II e III do atual CPC, registro que a prova deverá recair sobre a 

liquidez, certeza e exibigilidade da CPR; incidência da exceção de 

contrato, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no 

prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos 

em questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III 

do NCPC, o ônus da prova deve observar a regra geral prevista no art. 

373 do CPC, uma vez que, em consonância com o entendimento 

jurisprudencial majoritário, inaplicável na espécie as normas previstas no 

Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, previamente a designação 

de audiência de instrução e julgamento, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentarem sugestões quanto a eventuais 

outros pontos controvertidos, ou ainda, requerer o julgamento antecipado 

da lide, caso não tenham outras provas a serem produzidas. Sem prejuízo 

do acima determinado, remeto os autos ao CEJUSC para realização de 

audiência de tentativa de conciliação que ora designo para o dia 30 de 

Março de 2020, às 17h30min. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000370-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERTH BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000370-58.2020.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua remessa à Terceira Vara desta Comarca, eis que 

prolatou o título executivo judicial executivo neste feito, mediante as baixas 

e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000378-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA SILVEIRA DO ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVA DO INSS EM SORRISO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000379-35.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALCY SALVATI (EXEQUENTE)

CLOVIS LUIZ SALVATTI (EXEQUENTE)

NAGISERA LUCIMAR BOING SALVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE OAB - PR26368 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALVATTI GODOI OAB - PR39078 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001006.63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado no iten I da petição de id. 23357576 devendo ser reiterado o 

ofício expedido à Cargil S/A para que preste as informações requisitadas 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena as penas da lei. Quanto ao 

requerimento apresentado no ítem II da petição de id. 23357576, digam os 

executados no prazo de 10(dez) dias. Procedam-se as anotações 

pertinentes quanto aos novo Patronos dos devedores, id. 24429300. 

Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001178-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001178.68.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de 

Cumprimento de Sentença requerido por Agroapoio Comércio de Insumos 

Agrícola em face de Ervino de Oliveira Vargas, Mari Ivete Vargas, José 

Sidnei Alves da Silva e Patrícia Vargas da Silva (Id. 8732327). Decisão 

inicial, id. 9942246. Diante da inércia dos executados (Id. 10595752), em 

atenção ao requerimento apresentado pela exequente (Id. 10608728), 

realizou-se o bloqueio de ativos financeiros (Id. 11873263). Requerimento 

formulado por Mari Ivete Vargas, id. 13434813, sobre o qual a credora 

manifestou-se pela petição de id. 13521136. Extrato de restrição judicial 

via RENAJUD, id. 21136503 e ss. Termo de Penhora de Bens Móveis, id. 

23472938. Intimada, a exequente manifesta-se pela desconstituição da 

penhora sobre os bens móveis, reitera a manifestação anterior quanto a 

rejeição do pedido formulado por Mari Ivete Vargas, bem como requer seja 

expedido ofício à Colonizadora Sorriso na busca de bem imóvel em nome 

dos devedores, id. 23907256. A decisão de id. 25649957 determinou a 

baixa da penhora sobre os bens móveis, deferiu o pedido formulado pela 

executada Mari Ivete Vargas, bem como indeferiu a expedição de ofício à 

Colonizadora Feliz. Exequente reitera o pedido de informação junto à 

Colonizadora Feliz, bem como requer a expedição de alvará para 

levantamento do valor bloqueado via BACENJUD, id. 26246739. Certificado 

o decurso do prazo (Id. 27040666), foram expedidos os alvarás, id. 

27044916, pág. 1 e 2. Diante da justificativa apresentada pela exequente, 

aliada a ausência de interesse dos executados em findar o presente 
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cumprimento de sentença, defiro o pedido contido no ítem III da petição de 

id. 23907256 e determino seja oficiada a Colonizadora Sorriso requisitando 

informações no prazo de 10 (Dez) dias. Com a vinda das informações, 

diga o credor no mesmo prazo. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001911-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

BNP PARIBAS CARDIF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001911.97.2018.8.11.004 Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado pela ré quanto a prova documental. Oficiem-se aos hospitais 

indicados na petição de id. 20894409 requisitando, no prazo de 10 (dez) 

dias, cópia do prontuários médicos e exames do segurado Ataíde Carmo 

dos Santos. Com a vinda dos documentos, digam as partes litigantes no 

prazo comum de 10 (dez) dias, oportunidade em que a demandada deverá 

manifestar se ainda persiste seu interesse na prova pericial. Após, tornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006817-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO (EXECUTADO)

JULIANO JORGE AGOSTINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006817.33.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Execução ajuizada por Futura Comércio de Insumos e Representações 

Agrícolas Ltda ajuizada em face de Fernanda Teresinha Marchioro e 

Juliano Jorge Agostinho, asseverando ser credora dos executados da 

importância de 106.966,00 (cento e seis mil, novecentos e sessenta e seis 

reais), representada pelo instrumento de confissão de dívida vencido em 

28/02/2017. Defiro a penhora e avaliação do bem imóvel sobre o qual 

houve a averbação premonitória até o valor necessário a garantia do 

débito objeto da presente execução, nos termos do art. 842, 845 do CPC e 

demais aplicáveis ao caso, devendo a Secretaria lavrar o termo 

competente. No mais, deverão ser cumpridas as deliberações pendentes, 

notadamente para fim de ultimar a citação do executado Juliano Jorge 

Agostinho. Intimem-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000114-18.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, diante da 

juntada de id. 28128048, REVOGO a decisão de id. 28060637. No mais, 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 20 de Abril de 2020, às 08h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. No ponto, considerando 

que a parte autora indicou expressamente na exordial seu desinteresse 

na autocomposição, INTIME-SE o demandado para se manifestar acerca 

do interesse na realização da audiência, no prazo indicado no artigo 334, 

§5º, do CPC. Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000372-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN NOGUEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERTH BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000372-28.2020.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do presente feito, 

DETERMINANDO a sua remessa à Terceira Vara desta Comarca, eis que 

prolatou o título executivo judicial executivo neste feito, mediante as baixas 

e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001227-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BASSANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO BALDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001227.41.2019.8.11.0040 Vistos etc. Pelas razões já expostas 

nos autos, deixo de acolher o pedido de reconsideração, de modo que 

mantenho o indeferimento do efeito suspensivo da execução. Passo, 

então, ao saneamento processual. Diante da inexistência de preliminares a 

serem enfrentadas, estando presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento 

ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre o cumprimento das obrigações contratuais e seus efeitos, sem 
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prejuízo de outros que, inclusive, podem ser sugeridos pelas partes no 

prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos 

em questão serão o documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III 

do NCPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373 também do 

NCPC. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 

de Abril de 2020, às 16h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por 

oportuno, fixo o prazo comum de 10 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006034-75.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUANA MARIA DUMKE REU: CLAUDIO JUNIOR FACHIN Vistos etc. 

Cuida-se de ação de alimentos em favor do menor PEDRO HENRIQUE 

FACHIN, representado pela genitora LUANA MARIA DUNKE, em desfavor 

de CLAUDIO JUNIOR FACHIN, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 10866284 e ss. Narra, em síntese, que o requerido 

contribui voluntariamente com alimentos no valor de R$ 350,00 (trezentos 

e cinquenta reais) mensais, o qual entende ser insuficiente frente às 

necessidades do menor e a possibilidade do requerido. Por tais razões, 

pugna que seja arbitrado o valor da pensão em 02 (dois) salários mínimos 

vigentes. Com a exordial vieram os documentos de id. 10866327 e ss. 

Recebida a exordial em id. 11076391 foram arbitrados alimentos 

provisórios no valor de 01 salário mínimo. Audiência de conciliação restou 

inexitosa por vontade das partes, id. 12122117. O requerido apresentou 

contestação em id. 12357941, concordando com o valor fixado a título de 

alimentos provisórios de 01 (um) salário mínimo. Juntou documentos em id. 

12358208 e ss. Parecer ministerial, id. 12408666. Impugnação à 

contestação, id. 12744505. Saneado o feito em id. 13731428 foi designada 

audiência de instrução e julgamento. O requerente pugnou pela juntada de 

documentos, colacionando aos autos extratos bancários de sua conta em 

id. 15974735 e ss. Audiência de instrução e julgamento, id. 16019045. 

Alegações finais apresentadas pela parte autora em id. 16325861. O 

requerido juntou cópia dos extratos bancários de sua conta, bem como 

sua declaração de imposto de renda. O Parquet opinou pela procedência 

parcial do pedido da inicial (id. 20402032). Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Tendo o processo 

sido saneado e presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais passo ao julgamento do mérito. Acerca dos alimentos, ressai 

da norma estampada no §1º do artigo 1.694, do CPC que esta têm como 

objet ivo impulsionar o funcionamento do pr incíp io da 

necessidade/possibilidade, in verbis: Art. 1694 (...) §1°. Os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada. Comentando este dispositivo, a nobre 

jurista Maria Helena Diniz afirma o seguinte: I – Proporcionalidade na 

fixação dos alimentos. Imprescindível será que haja proporcionalidade na 

fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os 

recursos econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação 

desses dois fatores deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se 

em conta que a pensão alimentícia será concedida sempre ad 

necessitatem (JB, 165:279; RT, 530:105, 528:227, 367:140, 348:561, 

320:569, 269:343 e 535:107; Ciência Jurídica, 44: 154).” (In “Código Civil 

Anotado”, 5.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 361). Vale ainda trazer a colação do 

comentário tecido por Paulo Carneiro Mais, citado por Yussef Said Cahali 

na sua obra “Dos Alimentos”: (...) o legislador sensível à realidade das 

mutações econômicas, para preservar a natureza da prestação alimentar, 

chegou àquela solução lógica da revisão. Jamais poderia ele ter olvidado 

que, sendo a obrigação alimentar, fundamentalmente, a de prestação de 

alimentos, e não de, apenas, dar quantia certa, sua alterabilidade repousa 

em questão de fato; essa circunstância não importaria em afrontar os 

pressupostos que determinaram a fixação. É que as necessidades, 

qualitativamente, continuariam sendo as mesmas. Mas quantitativamente, a 

pensão alimentar viria tornar-se incompatível com a mudança 

superveniente na fortuna de quem as supre ou recebe. Trata-se, pois, de 

reajustamento à realidade, acomodando à cláusula rebus sic stantibus, e 

não de modificação ao sentido da obrigação. Vale então dizer, que a 

possibilidade da ação pretendida decorre da própria natureza da relação 

jurídica continuativa, que não ocasiona o trânsito em julgado material, visto 

que as decisões proferidas em tema de ações alimentícias, apenas 

alcançam as questões fáticas e não os valores delas decorrentes, a 

permitir, pois, que ocorra não só a sua revisão, e majoração, como até 

mesmo a sua exoneração. Sendo assim, o cerne da presente ação está 

em arbitrar as verbas alimentícias de acordo com o binômio possibilidade 

versus necessidade. In casu, após análise minuciosa dos documentos 

colacionados aos autos e provas produzidas pelas partes, especialmente 

as testemunhais, é possível constatar que o requerido possui padrão de 

vida confortável. Assim, observa-se que o réu recebe a título de aluguel o 

valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) relativo ao imóvel de sua 

propriedade, além dos lucros auferidos com a empresa Suplementos 

Fachin LTDA ME, da qual é sócio proprietário na proporção de 50%, 

contudo, possui despesas fixas que necessitam ser consideradas, tais 

como pensão alimentícia de seu outro filho. Assim, verifica-se que o 

Ministério Público opinou nos autos pela fixação no valor de 01 salário 

mínimo, o qual já havia sido arbitrado em alimentos provisórios. Deste 

modo, examinando não só a possibilidade do requerido como também a 

necessidade da criança, entende-se que a quantia justa e equânime a ser 

fixada a título de alimentos no presente caso é de 01 (um) salário mínimo 

vigente, correspondente a R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais). 

Nesse sentido, consigna-se ainda que as despesas médicas e escolares 

devem ser rateadas em 50% pelos genitores do infante, desde que 

comprovadas, destaca-se que tais dispêndios não integram o valor pago 

da pensão percebida. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na 

exordial, bem como CONDENO o demandado ao pagamento de alimentos 

no montante de 01 (um) salário mínimo vigente, atualmente correspondente 

à R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais) mais 50% (cinquenta por 

cento) das eventuais despesas médicas e escolares do infante, desde 

que comprovadas, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que incabível na espécie. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004864-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA REIS (REQUERENTE)

ANDREIA PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

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

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004864-68.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANDREIA PEREIRA DOS REIS, MARIA HELENA PEREIRA 

REIS Vistos etc. ANDREIA PEREIRA DOS REIS ingressou com a presente 

ação de interdição em face de MARIA HELENA PEREIRA DOS REIS, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, asseverando, em síntese, que é filha 

da requerida, a qual é acometida de transtorno afetivo bipolar e depressão 

que a incapacita de exercer os atos da vida civil, razão pela qual requer 

sua nomeação como curadora da interditanda. A inicial veio instruída com 

os documentos de id. 9907649 e ss. Despacho inicial, id. 10153328. Cota 

ministerial, id. 10271094. Em sede de audiência, o Parquet requereu a 

realização de pericia, a qual foi determinada em id. 12921115. Laudo 
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pericial, id. 18758160. A autora manifestou concordância com relação ao 

laudo pericial, pugnando pela procedência do feito, id. 19761261. 

Manifestação do curador especial, id. 22045955. Laudo complementar, id. 

25618458. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

DECIDO. Pois bem. Analisando o acervo probatório, mormente o laudo 

pericial, é possível concluir que a interditanda possui transtornos que a 

tornam incapaz para as atividades da vida diária, bem como para o 

trabalho. Assim, considerando que a enfermidade da interditanda a torna 

incapaz para gerir seus atos da vida civil, entendo por bem decretar sua 

interdição, cuja curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 

direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, da Lei 

n. 13.146/2015, excluindo-se as hipóteses indicadas no artigo 6º, do 

dispositivo legal citado. No que tange a fixação de data da incapacidade 

da interditanda convém esclarecer que a sentença de interdição é de 

natureza constitutiva e produz efeitos ex nunc, portanto, não retroage. 

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais: APELAÇÃO - EMBARGOS 

DO DEVEDOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ANULABILIDADE DO 

CONTRATO – INCAPACIDADE DO MANDANTE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DOS JUROS – MULTA MORATÓRIA. É a sentença que declara a 

interdição, publicada em jornal oficial e lançada no Serviço do Registro Civil 

de pessoas naturais que dá a publicidade a terceiros. A incapacidade não 

se presume. Os atos praticados antes da sentença de interdição são 

apenas anuláveis e dependem de cabal demonstração de terem sido 

praticados em momento de insanidade. Não há que se cogitar de 

incapacidade civil pretérita, uma vez que a sentença não possui efeito 

retroativo. A retroatividade de efeitos para nulificar os atos praticados 

esbarra no princípio da boa-fé de terceiro contratante. A capitalização dos 

juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação 

específica que a autorize. Permite-se sua cobrança na periodicidade 

mensal nas cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/67 e Decreto-Lei 

n. 413/69), desde que celebradas a partir da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17 (31.03.2000). É de ser mantida a multa no 

percentual de 10%, caso não comprovada a frustração de safra e baixo 

preço do produto no mercado Processo (TJ MG AC 

0037033-59.2011.8.13.0694. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 12ª 

CÂMARA CÍVEL. Publicação: 11/04/2016 Julgamento: 4 de Abril de 16. 

Relator: José Augusto Lourenço dos Santos). AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE. PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA 

SENTENÇA. DESCABIMENTO. Considerando que a sentença de interdição 

possui efeitos ex nunc, descabida a sua reforma. Apelação cível 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70077262103, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

25/07/2018). Aliás, retroagir os efeitos da sentença de interdição 

revela-se medida imprudente que poderia causar inúmeros prejuízos a 

terceiros de boa fé, de modo que eventual nulidade de ato e/ou negócio 

jurídico praticado pela interditanda anteriormente a sua interdição devem 

se submeter ao crivo do contraditório e serem analisados caso a caso em 

demanda própria para tanto. Posto isso, DECRETO a interdição de MARIA 

HELENA PEREIRA DOS REIS, declarando-a absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, no que se refere, 

exclusivamente, aos direitos patrimoniais e negociais (artigo 85, da Lei 

13.146/2015), excluindo-se da curatela as hipóteses do artigo 6º, da lei 

citada, nomeando como curadora a Sra. ANDREIA PEREIRA DOS REIS. Por 

conseguinte, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. INSCREVA-SE a 

presente sentença de interdição no registro de pessoas naturais, 

publicando-se imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da 

curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente, nos 

exatos termos do artigo 755, §3º, do CPC. SEM CUSTAS, eis que incabível 

na espécie. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007105-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PARMA TIMIDATI OAB - MT25660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007105-44.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOAO PAULO DE SOUZA COSTA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos etc. Cuida-se de ação de consignação em pagamento 

proposta por JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 08/02/2017 realizou compromisso de pagamento de nº 201700291254 

junto a instituição requerida no valor de R$ 29.597,00 (vinte e nove mil e 

quinhentos e noventa e sete reais), o qual foi dividido em 50 parcelas de 

R$ 591,95 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) 

cada. Segue narrando que após o atraso da parcela de 15/07/2019 o 

Banco requerido informou acerca do encerramento do contrato, e do 

aumento do débito para o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais), recusando-se a receber a parcela em atraso bem como as demais 

que foram vencendo no decorrer da celeuma. Por tais fatos ajuizou a 

demanda, pugnando pela consignação em pagamento do valor que 

entende devido. Com a inicial vieram os documentos ao id. 24876726 e ss. 

Em id. 25673373 determinou-se a emenda da inicial a fim de que o autor 

indicasse o valor que pretende consignar, bem como comprovasse o 

cálculo do débito. O autor procedeu à emenda em id. 26592574, 

colacionando cálculo em id. 26592579. Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, ressalto que o 

autor propôs ação de consignação em pagamento, logo, será regida pelo 

artigo 539 e seguintes do CPC, e sob a luz destes passo a análise dos 

pedidos insertos na exordial. Pois bem, examinando a fundo a exordial e a 

respectiva emenda, ressai dos autos que o autor pretende valer-se do 

instrumento da consignação em pagamento para parcelar o débito 

existente junto à instituição financeira requerida, pugnando pelo 

refinanciamento do débito, consoante se extrai de id. 26592574 pág. 2. 

Contudo, o pleito não merece prosperar, eis que os pedidos formulados 

pelo autor são incompatíveis com o rito processual proposto. Nesse 

sentido, é o entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO. Preliminar contrarrecursal 

de deserção. Benefício de gratuidade da justiça concedido para fim 

exclusivo de análise do recurso. A concessão de tutela provisória de 

urgência – de natureza cautelar ou satisfativa, nos termos do artigo 300 

do CPC/15, exige a cumulatividade dos requisitos da probabilidade do 

direito invocado pela parte requerente e da existência do perigo de dano 

caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão 

final. A ação de consignação em pagamento objetiva a extinção da 

obrigação. Não há como obrigar o credor a receber a quantia de forma 

parcelada quando assim não foi ajustado entre as partes, conforme 

dispõe o art. 314 do CC. Ausência da probabilidade do direito a permitir o 

deferimento da tutela provisória. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento N° 70080985591, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 09/05/2019). 

Desta feita, o instrumento da consignação em pagamento não é o meio 

hábil a requerer a renegociação da dívida, devendo o autor valer-se de 

ação própria para tanto. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta 

INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007910-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALISON PASSOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1007910-94.2019.8.11.0040 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a Parte Autora para impugnar 

a contestação, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DE SOUZA COUTINHO (EXECUTADO)

ZULTIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

 

1000506-94.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.556,50 (CINCO 

MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121315 Nr: 113-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o endereço informado àsfls.107/107v, é o mesmo 

constante no mandado de intimação da penhora de fls.104/105, cuja 

certidão foi negativa, motivo pelo qual, INTIMO a parte autora, que junte 

endereço atualizado, para o regular prosseguimento do feito, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89851 Nr: 1468-76.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIMAR ANDREGHETTO, SUL AMERICA 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 

- OAB:14261-A, JOÃO BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, EDER ANDREGHETTO - OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos 

designou a perícia a ser realizada no requerente para o dia 18 de maio de 

2020, às 08h., e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte requerente/requerido, via mandado, e 

seus advogados, via DJE, acerca da data designada para a realização da 

perícia.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89163 Nr: 747-27.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMEU TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para se manifestar 

acerca da restrição RENAJUD, bem como, requerer o que de direito, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140534 Nr: 10868-12.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICINATO DE SOUZA FONTINELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos 

designou a perícia a ser realizada no requerente para o dia 18 de maio de 

2020, às 08h20min., e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos para intimar a parte requerente/requerido, via 

mandado, e seus advogados, via DJE, acerca da data designada para a 

realização da perícia.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 CERTIFICO e dou fé que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos 

designou a perícia a ser realizada no requerente para o dia 18 de maio de 

2020, às 08h40min., e, consoante Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos para intimar a parte requerente/requerido, via 

mandado, e seus advogados, via DJE, acerca da data designada para a 

realização da perícia.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000029-66.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELCIONE GEMMI REU: SOLISMAR LUIZ GIASSON Vistos etc., Vieram os 

autos conclusos em virtude da certidão do meirinho de ID n.º 28384731 e 

da informação prestada pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A 

no ID n.º 28383992. Na referida certidão os meirinhos narram que a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A se negou a liberar os grãos 

depositados em nome do requerido, dentre outras deliberações e 

requerimentos. Por sua vez, a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A 

informa que os grãos comprados do requerido já foram entregues, 

estando à disposição deste o valor referente ao negócio concretizado, 

sendo o valor de R$ 325.038,00 (trezentos e vinte e cinco mil e trinta e oito 

reais), informa ainda que suspenderá o pagamento para resguardar 

eventual direito de terceiro. No que tange aos grãos comprados da 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores Sorriso (COOAMI), a 

empresa afirma que efetuou a compra de 600.000 (seiscentos mil) 

quilogramas, contudo, tal negócio fora entabulado com a referida 

cooperativa, não sendo de conhecimento se o requerido figura na compra 

e venda dos grãos, pugnando, com isso, com a expedição de ofício à 

COOAMI para que prestem as informações necessárias. É o sucinto relato 

do necessário. Decido. Pois bem, inicialmente considerando que a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A informou estar disponível o 

valor de R$ 325.038,00 (trezentos e vinte e cinco mil e trinta e oito reais) 

em nome do requerido, intime-se a parte autora que informe nos autos 

conta bancária para transferência de 50% (cinquenta por cento) deste 

valor, ficando, desde já, DETERMINADO que, após informado nos autos a 

conta bancária, que seja expedido ofício à empresa Louis Dreyfus 

Company Brasil S/A para que transfira a porcentagem alhures 

determinada à conta indicada pela autora. Conseguinte, DETERMINO que a 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores Sorriso (COOAMI) 

informe através de relatório detalhado todos os negócios jurídicos 

realizados entre ela, o requerido e empresas terceiras, pois é cediço que 

a cooperativa intermedia a venda de grãos para os produtores rurais. 

Considerando a urgência do caso em tela, DETERMINO que a presente 

decisão seja entregue diretamente aos meirinhos que já estão efetuando o 

cumprimento da ordem anteriormente exarada, já que esta decisão apenas 

viabiliza o efetivo cumprimento da ordem já exarada, servindo a presente 

como ofício/mandado para todos os fins. Constatando o meirinho que a 

COOAMI efetuou negócios de compra e venda de grãos com terceiros em 

nome do requerido, fica desde já autorizado a diligenciar nos armazéns e 

proceder com a retirada de 50% (cinquenta por cento) dos grãos 

depositados em nome do requerido Solismar Luiz Giasson, sendo 

removidos para o armazém indicado pela parte autora, correndo às suas 

custas o transporte. Por fim, DETERMINO ainda a expedição de ofício à 

Louis Dreyfus Company Brasil S/A para que encaminhe a este juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, relatório detalhado dos negócios jurídicos de 

compra e venda de grãos efetivados com o requerido Solismar Luiz 

Giasson. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. L. M. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000029-66.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELCIONE GEMMI REU: SOLISMAR LUIZ GIASSON Vistos etc., Vieram os 

autos conclusos em virtude da certidão do meirinho de ID n.º 28384731 e 

da informação prestada pela empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A 

no ID n.º 28383992. Na referida certidão os meirinhos narram que a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A se negou a liberar os grãos 

depositados em nome do requerido, dentre outras deliberações e 

requerimentos. Por sua vez, a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A 

informa que os grãos comprados do requerido já foram entregues, 

estando à disposição deste o valor referente ao negócio concretizado, 

sendo o valor de R$ 325.038,00 (trezentos e vinte e cinco mil e trinta e oito 

reais), informa ainda que suspenderá o pagamento para resguardar 

eventual direito de terceiro. No que tange aos grãos comprados da 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores Sorriso (COOAMI), a 

empresa afirma que efetuou a compra de 600.000 (seiscentos mil) 

quilogramas, contudo, tal negócio fora entabulado com a referida 

cooperativa, não sendo de conhecimento se o requerido figura na compra 

e venda dos grãos, pugnando, com isso, com a expedição de ofício à 

COOAMI para que prestem as informações necessárias. É o sucinto relato 

do necessário. Decido. Pois bem, inicialmente considerando que a 

empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A informou estar disponível o 

valor de R$ 325.038,00 (trezentos e vinte e cinco mil e trinta e oito reais) 

em nome do requerido, intime-se a parte autora que informe nos autos 

conta bancária para transferência de 50% (cinquenta por cento) deste 

valor, ficando, desde já, DETERMINADO que, após informado nos autos a 

conta bancária, que seja expedido ofício à empresa Louis Dreyfus 

Company Brasil S/A para que transfira a porcentagem alhures 

determinada à conta indicada pela autora. Conseguinte, DETERMINO que a 

Cooperativa Mercantil e Industrial dos Produtores Sorriso (COOAMI) 

informe através de relatório detalhado todos os negócios jurídicos 

realizados entre ela, o requerido e empresas terceiras, pois é cediço que 

a cooperativa intermedia a venda de grãos para os produtores rurais. 

Considerando a urgência do caso em tela, DETERMINO que a presente 

decisão seja entregue diretamente aos meirinhos que já estão efetuando o 

cumprimento da ordem anteriormente exarada, já que esta decisão apenas 

viabiliza o efetivo cumprimento da ordem já exarada, servindo a presente 

como ofício/mandado para todos os fins. Constatando o meirinho que a 

COOAMI efetuou negócios de compra e venda de grãos com terceiros em 

nome do requerido, fica desde já autorizado a diligenciar nos armazéns e 

proceder com a retirada de 50% (cinquenta por cento) dos grãos 

depositados em nome do requerido Solismar Luiz Giasson, sendo 

removidos para o armazém indicado pela parte autora, correndo às suas 

custas o transporte. Por fim, DETERMINO ainda a expedição de ofício à 

Louis Dreyfus Company Brasil S/A para que encaminhe a este juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, relatório detalhado dos negócios jurídicos de 

compra e venda de grãos efetivados com o requerido Solismar Luiz 

Giasson. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001836-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. C. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. R. S. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida , 

devendo requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1008352-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. P. (EXEQUENTE)

E. G. P. (EXEQUENTE)

L. G. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 24 horas. Anoto 

que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita acerca do 

adimplemento da obrigação e, consequente, extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003120-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO RIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA CAPITANIO ABADIA OAB - SC43400 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY TEPEDINO ALVES (REQUERIDO)

AMIL ALVES (REQUERIDO)

EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que tome conhecimento e 

providências da nota devolutiva juntada ID 28419786.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003947-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que se manifeste sobre a petição 

ID 28341556 no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO LEGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIO LEGNANI OAB - PR14819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DALCIN (REQUERIDO)

ANA BEATRIZ CARPOWISKI DALCIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000284-87.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELVIO LEGNANI REQUERIDO: ANA BEATRIZ CARPOWISKI 

DALCIN, VALDIR DALCIN Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos 

legais, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado 

para todos os efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio 

junto ao juízo de origem, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade 

judiciária/AJG, proceda a intimação da parte interessada para recolhimento 

das custas judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

EMERSON CARLOS PEDROSO OAB - PR24033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do meirinho, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência ID 27597074, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007394-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA OAB - MG59382 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. S. B. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do meirinho, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência ID 25537118, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o advogado da parte autora, via DJE, , para efetuar o depósito do 

complemento da diligência ID 25537118, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007357-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DAL PAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

ZILENE ALVES DAS CHAGAS OAB - 460.785.841-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN (EXECUTADO)
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TIAGO CASARIN (EXECUTADO)

SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN (EXECUTADO)

WILSON JOSE CASARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca Exceção de pré-executividade 

ID 27650899, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007357-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DAL PAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA OAB - MT9108/O 

(ADVOGADO(A))

ANETE GARCIA FIUZA OAB - MT5261/O-O (ADVOGADO(A))

ZILENE ALVES DAS CHAGAS OAB - 460.785.841-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARA MARCIA DOS ANJOS CASARIN (EXECUTADO)

TIAGO CASARIN (EXECUTADO)

SEDENI SANTINA VISOLI CASARIN (EXECUTADO)

WILSON JOSE CASARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca Exceção de pré-executividade 

ID 27650899, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33752 Nr: 2919-49.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPINA TERMOPLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIZIU COMÉRCIO DE TELHAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO BORBA 

MARTINS - OAB:7784/ MS

 Processo n.°: 2919-49.2006.8.11.0040.

Código n.°: 33752.

Vistos etc.

No mais, diante do pedido de suspensão do feito formulado na petição de 

fls. 144, e com observância no disposto no artigo 921, III, §1º, do CPC, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da 

data do requerimento (27/08/2019).

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização da parte devedora 

e/ou de bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma 

prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103765 Nr: 6791-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCN-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDTNMMEGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

AIRTON CELLA, OAB/MT 3.938, para que devolva, no prazo de 03 dias, os 

autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 5584-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF, FFL, F&CL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Código: 86166

Vistos etc.,

Ab initio, no que tange ao pedido de reconsideração da decisão quanto à 

negativa de suspensão da CNH contido nas fls. 431/437, mantenho 

incólume a Decisão de fl. 430.

Conseguinte, certifique-se o envio da missiva de fl. 418, e ainda, para 

cumprimento da decisão de fls. 357/358, expeçam-se os ofícios às 

administradoras de cartão de crédito nos endereços informados nas fls. 

428/429.

Por fim, determino a expedição de ofício ao SCPC para inclusão dos nomes 

dos executados no seu banco de dados.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 24 de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92973 Nr: 4529-42.2012.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CANDIDO NERIS - ESPOLIO, BERNARDETE 

FICHER SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12639, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

AIRTON CELLA, OAB/MT 3.938, para que devolva, no prazo de 03 dias, os 

autos do processo supra identificado, sob pena da aplicação das 

penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000324-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMISON PEREIRA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000324-69.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JAMISON PEREIRA DOS REIS 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, em face de JAMISON PEREIRA DOS REIS, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 
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inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, 

Modelo: KA KINETIC(PULSE/PERF/MYCONN)FLEX, Marca: FORD, Chassi: 

9BFZK53A1BB311422, Ano/Modelo: 2011, Cor: PRETA, Placa: NPF-7402, 

Renavam: 326272968. Com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela parte devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a parte 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada 

não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000185-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN RENATO SANTONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000185-20.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: JEAN RENATO SANTONI Vistos etc., Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A, em face de JEAN RENATO SANTONI, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, 

Modelo: CRETA PRESTIGE(G015), , Marca: HYUNDAI, Chassi 

9BHGC813BKP108720, Renavam 01191722004, Ano/Modelo: 2018, Cor: 

BRANZE, Placa: QCX-3463. Com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela parte devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a parte 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada 

não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000299-56.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DELERA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000299-56.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: TIAGO DELERA GONCALVES Vistos etc., Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, ajuizada por BV. FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 
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E INVESTIMENTO, em face de TIAGO DELERA GONCALVES, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela parte 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo: 1) AUTOMÓVEL, 

Modelo: SAVEIRO (C.Est.) CROSS 1.6 8v (G5/NF) (TotalFlex) 2P (AG) 

Comp., Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWLB05U6CP060028, 

Ano/Modelo: 2011/2012, Cor: VERMELHA, Placa: NPL-3574. Com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela parte 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a parte devedora fiduciante apresentar resposta no prazo 

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

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

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

e desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão 

no RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAM. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que caso a parte interessada 

não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida 

exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Intimem-se. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000313-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000313-40.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: ENGENHARIA E PAVIMENTACAO 

LTDA EPP Vistos etc., Considerando que o feito encontra-se endereçado 

à 1ª Vara Cível de Sorriso-MT, bem como distribuído por dependência aos 

autos 1006057-50.2019.8.11.0040 daquela Vara, DECLÍNO A 

COMPETÊNCIA à 1ª Vara Cível de Sorriso-MT. Às providências. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007384-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CAMELO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007384-30.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARILENE CAMELO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados 

pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007396-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007396-44.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA CONCEICAO DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados 

pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000133-24.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARCOS JOSE DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Marcos José dos Santos ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

as atividades laborativas, razão pela qual recebeu auxílio-doença de 
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19/01/2006 a 19/12/2007. Contudo, requereu novamente o benefício em 

10/10/2019 em virtude do diagnóstico de “cervicalgia (M-54.2), lumbago 

com ciática (M-54.4), artrose (M-19), transtornos articulares (M-25), 

bronquite, pressão alta e deficiência visual”, todavia, este foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “parecer contrário da perícia médica”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 09h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 
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esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 14 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008519-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SANTIAGO DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008519-77.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCA SANTIAGO DE MESQUITA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos ETC, Trata-se de 

“Ação Previdenciária” ajuizada por Francisca Santiago Mesquita, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000158-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000158-37.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANILSON SILVA SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Processo: 1000158-37.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Anilson Silva 

Sousa ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou benefício auxílio-doença. Alega que é 

filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para as atividades 

laborativas, razão pela qual recebeu auxílio-doença de 19/06/2010 a 

29/04/2011. Contudo, requereu novamente o benefício em 10/10/2019 em 

virtude do diagnóstico de “dor no ombro esquerdo, lesão parcial intra 

substância do supra espinhal, tendinopatia supraespinhal e subescapular, 

bursite subacromial subdeltoidea.”, todavia, este foi negado pela autarquia 

ré, ao fundamento de “parecer contrário da perícia médica”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 
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parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 15 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000128-02.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI CRISTINA MATTNER KREBS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000128-02.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ELIANI CRISTINA MATTNER KREBS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Eliani Cristina Mattner Krebs ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face 

do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de aposentadoria 

especial rural. Aduz possuir 56 (cinquenta e seis) anos de idade e iniciado 

suas atividades campesinas ainda criança, ajudando os na lavoura. Após, 

casou-se no ano de 1980 e continuou a exercer atividade rural em regime 

de economia familiar, atividade esta que se perdura até hoje. Verbera que 

requereu a concessão do benefício na via administrativa, no entanto, 

negado pela autarquia ré, ao fundamento da falta de comprovação de 

atividade rural em números e meses idênticos à carência do benefício 

postulado. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu 

a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da 

justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de aposentadoria especial (rural), ao argumento 

de preencher os requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do 

benefício nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação 

o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela 

urgência em caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em 

seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que 

visa antecipar um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual 

seja, a constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 
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perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial rural. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 15 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE QUINTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000160-07.2020.8.11.0040. AUTOR: IVETE 

QUINTANA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS ETC, IVETE QUINTANA ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando 

liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que 

possui 54 anos de idade, é filiada da Previdência Social e portadora de 

diabete mellitus, síndrome do manguito rotador no ombro direito, capsulite 

adesiva do ombro (M-75.1), lesão no ombro (M-75), transtornos articulares 

(M-25), sinovite tenosivite (M-65), transtorno da rótula (patela) (M-22), 

fistula articular (M-25.1), artrose (M-19) e transtorno dos tecidos moles 

(M-79). Aduz que em razão do seu quadro de saúde ajuizou a ação 

previdenciária nº 1000348-05.2017.811.0040, que tramitou perante este 

juízo, lhe sendo concedido o benefício de auxílio-doença no período de 

27/04/2016 até 09/02/2019. Narra que o benefício concedido judicialmente 

foi cessado de forma indevida, pois ainda se encontra incapacitada para o 

trabalho. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. 

É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. No caso dos autos, verifico que o benefício de 

auxílio-doença concedido judicialmente à autora possuía prazo 

determinado, desta feita, não houve, em tese, violação à determinação 

judicial pela autarquia. De outra banda, por se tratar de verba com caráter 

alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 
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dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h30min para a realização da 

perícia, que será realizada nas dependências do fórum desta Comarca. iv) 

A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Arbitro os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 16 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005857-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1005857-43.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Natanael de Moura, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Observo que o autor juntou aos autos um 

comprovante de endereço em nome de terceiro (id. 22860768). Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos o comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, documento indispensável à propositura 

da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FALCHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000247-60.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVONE FALCHETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Ivone Falchetti ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade híbrida. Aduz ter nascido em 21/03/1954, bem como, iniciado 

suas atividades campesinas ainda na adolescência ajudava os pais na 

atividade agrícola até se casar, permanecendo, portanto, na atividade 

exclusiva até início de 1992. Verbera que requereu a concessão do 

benefício na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

fundamento da falta de carência legalmente exigida, uma vez que a 

autarquia deixou de reconhecer os períodos de atividade rural já 

reconhecido por sentença nos autos código 138321, deste juízo. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código 

de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 
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assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria híbrida, ao argumento de preencher os requisitos legais, 

portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 22 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000976-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000976-28.2016.8.11.0040 

AUTOR: PAULO INACIO KLEIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da certidão retro e, considerando que o perito 

nomeado não mais se encontra prestando serviços a este Juízo, 

desconstituo o perito anteriormente nomeado e nomeio para atuar como 

expert deste Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. No mais, 

designo o dia 31 de janeiro de 2018, às 10h50min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

EDSON AVELINO SANTOS OAB - 352.129.426-91 (REPRESENTANTE)

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000188-72.2020.8.11.0040. AUTOR: 

PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE: EDSON AVELINO 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

VISTOS ETC, PEDRONILIA FERREIRA DA COSTA, representada por seu 

marido e curador provisório EDSON AVELINO SANTOS, ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento de benefício assistencial à 

pessoa com deficiência. Aduz que possui 56 anos de idade e recebeu o 

benefício de 28/03/2012 a 01/06/2019, quando foi suspenso sem qualquer 

fundamentação, uma vez que não houve alteração da doença 

incapacitante/invalidez, nem mesmo da condição econômica. Relata que a 

autora foi diagnosticada com “doença de huntington – coreia de 

Huntington”, doença que atinge a função mental, o autocontrole e memória, 

razão pela qual teve a curatela provisória concedida ao esposo nos autos 

da ação de interdição nº 1008064-15.2019.811.0040. Narra que recorreu 

administrativamente da decisão da autarquia, contudo, o requerimento não 

foi apreciado até o momento. Requer a concessão da gratuidade da 

justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 
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as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. O pedido merece ser acolhido. A tutela urgência em caráter 

liminar está amparada no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. A primeira condição para o deferimento da tutela de 

urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, após melhor analisar o feito, concluo 

pela presença do referido pressuposto, na medida em que plausível a 

alegação da autora quanto ao estado de sua incapacidade, conforme 

apontam os laudos médicos, fotografia e demais documentos acostados 

aos autos, os quais demonstram satisfatoriamente neste momento 

processual a necessidade da concessão do benefício. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos por se tratar de pessoa idosa, cadeirante, 

e que necessita de cuidados especiais em decorrência de seu estado de 

saúde debilitado, estando a concessão do benefício em consonância com 

um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana. De outra banda, os documentos carreados 

aos autos revela que a família apresenta vulnerabilidade social, tendo em 

vista que a única renda atual, proveniente do pagamento de aposentadoria 

por invalidez recebida pelo esposo e curador da autora é de 

aproximadamente R$ 214,00 (duzentos e quatorze) reais. Tais 

circunstâncias justificam, a priori, a concessão do benefício nesta fase 

inicial do processo, para manter as condições mínimas de subsistência da 

idosa e assegurar os seus cuidados especiais necessários. Acerca do 

tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 34, 

PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N.º 10.741/03. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. 1. Conquanto o artigo 34, 

parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003, refira-se especificamente a outro 

benefício assistencial ao idoso, não vejo como restringi-lo a tal hipótese, 

deixando-se de aplicá-lo analogicamente aos casos em que verificada a 

existência de outros benefícios mínimos concedidos à pessoa idosa ou 

deficiente, oriundos de benefício previdenciário ou assistencial. 2. O 

Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas de vários de seus 

Ministros, tem mantido decisões que excluem do cálculo da renda familiar 

per capita os valores percebidos por pessoa idosa a título de benefício 

previdenciário de renda mínima, não as considerando atentatórias à 

posição daquele Excelso Tribunal. Veja-se, v. g., a decisão do Ministro 

EROS GRAU na Reclamação 4270/RN, proposta contra decisão de Turma 

Recursal que excluía da renda per capita do grupo familiar os benefícios 

de aposentadoria e de pensão por morte recebidos pela mãe do 

interessado. No mesmo sentido: Reclamação 4156/SC, Rel. Min. EROS 

GRAU, DJU de 20-03-2006; Reclamação 3342/AP, Rel. Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, DJU de 22-03-2006; Reclamação 4154/SC, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU de 31-03-2006); Recurso Extraordinário 

480265/RN, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJU de 16-03-2006; Reclamação 

3893/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, em 21-10-2005 (TRF4, 5ª Turma, AI 

Nº 0007247-97.2011.404.0000/PR, REL. ACÓRDÃO : Des. Federal Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira, j. 09/08/11, D.E. 26/08/11) Ante o exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida pelo requerente, nos termos 

do art. 300 do CPC, e, de consequência, DETERMINO ao INSS que implante 

o pagamento de benefício assistencial em favor da autora, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais). Expeça-se ofício à Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie de benefício, DIB 

(data de início do benefício), os dados pessoais do beneficiário (nome 

completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim como o nome do 

advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de cópia desta 

decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta decisão. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: 

Estudo socioeconômico A realização de estudo socioeconômico na 

residência da requerente, a ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias pela 

equipe multidisciplinar desta comarca, a fim de comprovar as condições de 

habitação, bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo 

ainda responder aos seguintes quesitos: a) Quem reside com a 

requerente? b) Quantas pessoas compõem o núcleo familiar da parte 

autora e grau de escolaridade dos mesmos? c) Quantas pessoas 

trabalham? d) Qual a renda da família? e) Descreva a residência do 

requerente, quanto ao tipo de construção, quantidade de cômodos, 

aspecto e demais informações pertinentes à análise da condição 

socioeconômica do postulante. Perícia Médica A realização de perícia 

médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 

9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). Designo o dia 10 de março de 

2020, às 11h00min para a realização da perícia, que será realizada nas 

dependências do fórum desta Comarca. A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. Fixo para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. Deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 
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afirmativo. Depois de cumpridas todas as determinações retro e estando 

encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para responder à 

presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL 

e SOCIOECONÔMICO, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 20 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004095-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIE PREVILUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1004095-89.2019.811.0010 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por MARIE PREVILUS, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, qualificados nos 

autos. Recebida a inicial, o pedido de concessão de tutela de urgência foi 

deferido (ref. 21089415). Devidamente citado, o réu apresentou 

contestação (ref. 21913522). A requerente, então, apresentou réplica 

(ref. 23945355). É o relatório. Decido. Destarte, não havendo preliminares 

a serem analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Defiro 

a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO como perito o Dr. Fabio 

Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h40min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para comparecer à perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez (art. Art. 28, § 

1º, CJF-RES-2014/00305). Justifico a majoração dos honorários, em razão 

da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há 

anos existe um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. 

Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil. Os 

quesitos já foram apresentados pela parte ré. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, apresentar os quesitos. Com a perícia nos 

autos abra-se vistas às partes a fim de que se manifestem no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000172-21.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, SEBASTIÃO DA SILVA ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para o trabalho desde o ano de 2012 em decorrência de 

“grave doença lombar”. Aduz que em razão do seu quadro de saúde 

ajuizou a ação previdenciária nº 2695-67.2013.811.0040, que tramitou 

perante este juízo, lhe sendo concedido o benefício de auxílio-doença no 

período de 30/04/2012 até a sua efetiva reabilitação profissional. Narra 

que após realizar perícia médica revisional em 16/03/2018 o benefício 

concedido judicialmente foi cessado de forma indevida, pois ainda se 

encontra incapacitada para o trabalho. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 
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presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. No caso dos autos, verifico que o 

benefício de auxílio-doença concedido judicialmente ao autor possuía 

prazo determinado, bem como, foi realizada perícia médica revisional que 

constatou a ausência de incapacidade laborativa, desta feita, não houve, 

em tese, violação à determinação judicial pela autarquia. De outra banda, 

por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento 

implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à 

luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. Com 

efeito, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo 

Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. III - Da Prova Pericial Antes de determinar a citação da 

autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do 

Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, 

NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h20min 

para a realização da perícia, que será realizada nas dependências do 

fórum desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a 

perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000199-04.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDIR DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Claudir de Oliveira ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra 

incapacitado para as atividades laborativas, razão pela qual recebeu 

auxílio-doença de 18/07/2018 a 18/09/2018. Contudo, após o pagamento 

ser indevidamente cessado, requereu novamente o benefício em 

06/12/2019 em virtude do diagnóstico de “Osteófitos marginais anteriores 

nos corpos vertebrais de L3 e L4; leve redução do espaço intervertebral 

de L2, L3 e L4; dor lombar baixa”, todavia, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

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

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 
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de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitado para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral do requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 11h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000003-34.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIANE ALBRECHT REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Eliane 

Albrecht em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando a concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Requer a gratuidade da 

justiça. Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência 
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Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como 

perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h00min para 

realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta 

Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a perícia na 

data designada portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. 

perito que fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais 

o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados. vi) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: vii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. viii) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007975-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TERESINHA FINCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PILATTI OAB - MT25698/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007975-89.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NELCI TERESINHA FINCO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 

aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008082-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

LOURDES ANA BALDUINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008082-36.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LOURDES ANA BALDUINA, FRANCISCO CARLOS DA SILVA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Processo n ° 

1008082-36.2019.811.0040 Requerente: Lourdes Ana Balduino e 

Francisco Carlos da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por meio de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar 
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aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte autora, sob 

pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008219-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MIGUEL THEWES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008219-18.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELSO MIGUEL THEWES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais 

formulados pelo requerente, observo uma irregularidade na peça inicial 

que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 

do CPC. Observo que a parte autora não acostou aos autos o 

comprovante de endereço atualizado. Assim, intime-se o requerente por 

meio de seu advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial e juntar aos autos o comprovante de endereço atualizado da parte 

autora, sob pena de indeferimento da inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008389-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUIZA CARUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008389-87.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOANA LUIZA CARUZO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC., Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Observo que a parte autora não acostou aos autos o comprovante de 

endereço. Assim, intime-se o requerente por meio de seu advogado (a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e juntar aos autos o 

comprovante de endereço da parte autora, sob pena de indeferimento da 

inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAIR RODRIGUES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000124-62.2020.8.11.0040. AUTOR: 

DELVAIR RODRIGUES GONCALVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada 

por Delvair Rodrigues Gonçalves, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, 

observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. 

Verifico que o requerente não acostou à inicial um comprovante de 

endereço devidamente atualizado em seu nome, documento indispensável 

à propositura da presente ação. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente um 

comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008372-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008372-51.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Senira Medina, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os pedidos 

iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que 

impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial um 

comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008370-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA TEREZINHA LAZAROTTO CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008370-81.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Zélia Terezinha Lazarotto 

Cordeiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de 

apreciar os pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável 

na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, 

nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à 

inicial um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007960-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIR SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1007960-23.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Izair Sagais manejou o presente “Cumprimento de Sentença” em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, qualificados nos autos. Antes 

de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade 

sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que o requerente 

não juntou aos autos a procuração devidamente assinada. Logo, por se 

tratar de cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, deve o 

exequente cumprir o disposto no art. 1° da ORDEM DE SERVIÇO N.° 

01/2019-DF, que preconiza: “Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 
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Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões) na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento”. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar a procuração devidamente assinada, sob pena de 

indeferimento da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007567-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1007567-98.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Nelson Nonato dos Santos, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar 

os pedidos iniciais do requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Observo que o endereço informado na petição 

inicial e junto à autarquia ré no requerimento administrativo (id. 25632430) 

demonstra que o autor reside na comarca de Alta Floresta-MT. Logo, cabe 

ao requerente emendar a inicial para trazer aos autos um documento que 

comprove o seu endereço devidamente atualizado como sendo na cidade 

de Sorriso-MT, documento indispensável à propositura da presente ação 

nesta comarca. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente o comprovante de endereço 

devidamente atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000143-68.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Ismael da Silva Soares em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando a concessão do benefício de auxílio-acidente. Requer a 

gratuidade da justiça. Instruiu à inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Disso posto, CONCEDO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça. II - Da Prova Pericial Antes de determinar a citação 

da autarquia federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do 

Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do 

Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, 

NOMEIO como perito o Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 10h50min 

para realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum 

desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a 

perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Cientifique 

ainda o Sr. perito que fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: vii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 
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esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. viii) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 21 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008778-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008778-72.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Clarice Alves Gomes, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003435-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003435-95.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: AILTON SILVA BRASIL REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC., Ailton Silva Brasil 

ajuizou “Ação Previdenciária com Pedido de Restabelecimento de Auxilio 

Doença” em face de Instituto Nacional do Seguro Social, almejando, em 

síntese, condenação da autarquia ré no restabelecimento do beneficio de 

auxílio doença. Recebida a inicial, foi concedida a gratuidade da justiça (ID. 

21289462). Contestação apresentada à ID. 21920364. A parte autora á ID. 

23059616, postulou pela desistência do feito, uma vez que, o autor foi 

comunicado pela autarquia ré que o benefício pleiteado foi restabelecido, 

tendo a presente demanda perdido seu objeto. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a exequente pleiteou a desistência do 

feito (ID. 23059616). Não havendo óbice ao pedido formulado pelo 

exequente, homologo a desistência da ação, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação”. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas e honorários pela requerente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso – MT, 23 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalhon Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001405-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA COTTA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001405-24.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA COTTA TEIXEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Processo 1001405-24.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, 

Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. 

Daniel Ângelo Tartari, não cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, 

pois, injustificadamente deixou de apresentar data para a realização da 

perícia médica, revelando total despreparo profissional e desrespeito ao 

Poder Judiciário e à parte autora, determino sua substituição com 

fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode 

ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o 

encargo no prazo que lhe foi assinado”. Destarte, considerando ser 

imprescindível a realização de prova técnica para o deslinde da 

controvérsia, nomeio como perito Dr. Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do CPC). Designo o dia 10 de março de 2020, às 

12h10min para realização da perícia, que acontecerá no fórum desta 

Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na 

data designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 

28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V 

do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002348-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIANE CARLOS DE SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002348-12.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ELIANE CARLOS DE SOUZA, 

ELIANE CARLOS DE SOUZA DA SILVA Vistos ETC, Eliane Carlos de 

Souza apresenta “Exceção de Executividade” contra a ação de execução 

proposta pela Fazenda Pública Estadual sustentando que os débitos 

fiscais que constituíram a CDA e que aparelha a execução quando da 

distribuição da ação já se encontravam prescritos, pois, constituídos há 

mais de 5 (cinco) anos. Forte em tais fundamentos pugnou pelo 
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reconhecimento da prescrição quinquenal sobre os créditos vencidos há 

mais de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja, até 

05/10/2016, bem como, a extinção do feito (id. 10452637). Juntou 

documentos. Em resposta (id. 13702805), o excepto defendeu a rejeição 

da exceção, ao argumento que o início do prazo prescricional dos tributos 

por lançamento de ofício pelo Fisco somente se inicia com a constituição 

definitiva do crédito, no caso, quando não mais couber qualquer recurso 

administrativo. Nesse sentido, defendeu que não restou superado o prazo 

prescricional quinquenal entre a constituição dos créditos e a distribuição 

da ação. Acostou documentos. É o necessário. Decido. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a via estreita da exceção 

de executividade é medida cabível como instrumento de defesa da parte 

executada para alegação de matéria de ordem pública, dispensada a 

dilação probatória, conhecível, portanto, de ofício pelo magistrado, 

conforme verbete n° 393[1]. Acerca do tema: “TRIBUTÁRIO. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA QUE DEIXA DE 

FUNCIONAR NO DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS 

COMPETENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. SÚMULA 

435/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIAS 

CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior 

firmou a compreensão, consubstanciada na Súmula 435, no sentido de 

que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de 

funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos 

competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 

sócio-gerente. 2. A teor do que dispõe a Súmula 393/STJ, na execução 

fiscal é admissível a exceção de pré-executividade relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Na 

hipótese dos autos, não cabe nenhuma análise que ultrapasse o 

conhecimento sumário das informações postas nos autos. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. In casu, a alegada tese de 

prescrição quinquenal dos débitos fiscais executados se amolda ao 

posicionamento do STJ, pois, trata-se de matéria de ordem pública. 

Vencida tal premissa, a prescrição dos créditos fiscais é manifesta. A 

constituição dos créditos fiscais apontada pelo próprio exequente data de 

13/09/2011 (id. 9429239) e, a presente execução foi ajuizada tão somente 

em 05/10/2016, ou seja, ultrapassados mais de 5 (cinco) anos da 

constituição definitiva dos créditos. Destarte, à luz do art. 174, caput[2], do 

CTN, é de rigor o reconhecimento dos efeitos da prescrição quinquenal 

sobre os créditos executados. A propósito: “APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS NORMAL — PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) 

ANOS — ESCOAMENTO — DECLARAÇÃO POR GIA — CONSTIUIÇÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TERMO INICIAL. Nas hipóteses de tributo sujeito a 

lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer 

a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento 

do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de entrega da Guia 

de Informação e Apuração – GIA, cuja data é a da constituição do crédito 

tributário, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. 

Recurso não provido.” (N.U 0001734-85.2009.8.11.0002, , LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) Logo, com fulcro no 

art. 156, inciso V, do CTN[3], cumulado com o art. 487, inciso II, do CPC[4], 

a extinção do feito com resolução de mérito, é medida que se impõe na 

espécie. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 156, inciso V e 174 do CTN 

ACOLHO a presente exceção de executividade para RECONHECER a 

prescrição dos débitos fiscais executados e, com fundamento no art. 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providencias 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]STJ 

- Súmula 393 – “A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória”. “[2]Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. (...) [3]Art. 156. Extinguem o crédito tributário: (...) V 

- a prescrição e a decadência; [4]Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; (...)”

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004903-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA GERALDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004903-65.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CENIRA GERALDO RODRIGUES REU: MUNICIPIO DE SORRISO Vistos Etc, 

Diante da impossibilidade de composição entre os litigantes, passo a 

sanear o feito nos moldes do art. 357, do CPC, com a apreciação das 

questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, 

determinação acerca do ônus probandi e provas a serem produzidas. 01. 

Da denunciação à lide Em defesa (id. 11342399), o requerido denunciou à 

lide Nivaldo Sousa Ramos, médico que efetuou o procedimento cirúrgico 

que teria causado a lesão no dedo indicador direito da autora, ao 

argumento que o denunciado é quem deverá responder pelos danos 

postulados na peça de ingresso. A denunciação não prospera. Na 

espécie, considerando que o denunciado atuava na condição de agente 

público quando da alegada falha na prestação dos serviços médicos, a 

responsabilidade civil do município réu é de natureza objetiva, ou seja, 

independe da relação de culpa pelos danos causados à autora, conforme 

disciplina o §6°, do art. 37, da Carta Magna de 1988, verbis: “Art. 37. caput 

(...): (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)” 

Entretanto, o §6º do dispositivo citado assegura à Administração Pública o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de danos a terceiros 

por dolo ou culpa, possibilidade que deverá ser motivada por ação 

autônoma, dispensando, assim, a obrigatoriedade de inclusão do servidor 

público no pólo passivo da lide, tema inclusive já enfrentado no âmbito da 

Corte da Cidadania, nos termos da decisão proferida no Ag. 1175472, de 

relatoria do E. Ministro Herman Benjamim. Acompanhando o assente 

posicionamento firmado no STJ, colho os arestos dos Tribunais Pátrios: 

“APELAÇÃO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO 

PÚBLICO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DENUNCIAÇÃO A LIDE - DANO 

MORAL QUANTIFICADO - RECURSO ADESIVO - AUMENTO DO DANO 

MORAL. 1. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, assegura o direito de 

regresso do ente público em relação ao servidor, logo a denunciação a 

lide não sendo admitida no presente conflito, o direito continua preservado, 

assim fica rejeitado o pedido de denunciação a lide feito pelo Apelante. 2. 

Quanto a responsabilização do Estado aos danos causados a terceiros, 

através de seus agentes, é objetiva, havendo a necessidade do nexo 

causal para adquirir indenização, ou seja, o Estado responderá, dentre as 

possibilidades existentes, pelos danos causados a outrem quando seus 

servidores estiverem no exercício da função pública, diante isso o Estado 

fica obrigado ao pagamento formulado na sentença do “juízo a quo”. 3. O 

Apelado que propos o Recurso Adesivo esta inconformado com o valor 

decretado pelo juiz de primeiro grau, a titulo de dano moral sofrido, e 

reiterado nas contrarrazões do Recurso de Apelação interposto pelo 

Estado, com pedido de dano moral no valor de R$200.000,000. Nesses 

termos conheço os Recursos de Apelação e Adesivo, mas no mérito 

nego-lhes provimento. (TJ-PI - AC: 00007051420158180028 PI, Relator: 

Des. Brandão de Carvalho, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Câmara de 

Direito Público) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

SUPOSTA ATUAÇÃO EXCESSIVA DE POLICIAIS MILITARES. PLEITO DE 

DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADO PELO ESTADO. INDEFERIMENTO. 

PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA CELERIDADE 

PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO, EM RAZÃO 

DA POSSIBILIDADE DO POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

REGRESSIVA CONTRA OS SERVIDORES CAUSADORES DO DANO. ART. 

37, § 6º, DA CF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40013996020178240000 Blumenau 

4001399-60.2017.8.24.0000, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de 

Julgamento: 12/09/2017, Primeira Câmara de Direito Público) Com efeito, 

com fulcro no §6°, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, bem como o 
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assegurado direito de ação de regresso por parte do denunciante, isso 

caso acolhido a pretensão inaugural, INDEFIRO o pedido de denunciação à 

lide. 02. Do Laudo Pericial A autora impugnou o estudo pericial (id. 

18166250), pois, segundo entende, contraditório, ao que expert ao tempo 

que atesta que a amputação de parte do dedo decorre de complicação 

comum e esperada para o caso (alta complexidade), de outro lado aponta 

se tratar de procedimento de baixa complexidade, assim como que as 

respostas aos quesitos são incompatíveis com as provas coligidas aos 

autos, vez que a autora estaria incapacitada para o trabalho, 

circunstância não evidenciada pelo perito judicial. Pede que seja afastada 

a conclusão do Laudo Pericial, bem como, considerado o conjunto 

fático-probatório, em especial os atestados médicos acostados aos autos. 

A impugnação é impertinente. In casu, não há que se falar em contradição 

ou qualquer outro ponto que posso revelar equívoco na conclusão do 

Laudo Pericial. Ao contrário do alegado pela parte autora, o Laudo Pericial 

é bastante esclarecedor quanto aos procedimentos executados no dedo 

direito indicador da autora, assim como de suas causas e consequências, 

pois, baseado na avaliação do estado físico do dedo parcialmente 

amputado e dos exames apresentados pela autora; indica de forma 

segura os pontos relevantes; elucidativo em relação às respostas aos 

quesitos formulados pela requerente, como também satisfatoriamente 

conclusivo. Assim, o Laudo Pericial não está a merecer outros 

esclarecimentos, tampouco de ser desconsiderado, conforme postulado 

pela autora. Destarte, não demonstrada qualquer contradição ou omissão 

capaz de dificultar a compreensão do estudo pericial, a rejeição da 

impugnação apresentada pela autora é medida que se impõe na espécie. 

03. Pontos controvertidos Os pontos controvertidos da presente lide 

cingem-se basicamente à comprovação do erro médico causado pelo 

profissional quando dos atendimentos à autora e deles os danos 

causados em razão das lesões no dedo indicador direito, bem como, a 

obrigação do requerido em indenizar a requerente. 04. Provas a serem 

produzidas A prova pericial já foi produzida. Defiro a produção de prova 

oral, consistente na oitiva de testemunhas a serem arroladas pelas partes, 

assim como do depoimento pessoal da autora e do representante legal do 

requerido e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 18 de março de 2020, às 14h30minmin. 05. Ônus da prova A 

atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na 

contestação, atentando-se para o ônus da regra geral da prova previsto 

no art. 373, incisos I e II, do CPC. 06. Disposições Ausentes outros pontos 

a serem examinados, DECLARO O FEITO SANEADO. Intimem-se as partes 

e seus respectivos advogados para comparecerem à audiência, bem 

como, apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes 

da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, com a observância do 

art. 450 e 455, do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008474-73.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALZENI GOMES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Alzeni Gomes da Silva ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas, devido ao diagnóstico de “artrite reumatoide 

soronegativa em suas mãos, punhos, cotovelos e ombro”, razão pela qual 

requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 
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legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008477-28.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVAIR ALVES DUARTE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Ivair Alves Duarte ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c 

Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando liminarmente o 

restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que é filiado da 

Previdência Social e se encontra incapacitado para as atividades 

laborativas, pois, em 2015, enquanto trabalhava como servente de 

pedreiro em uma obra, sentiu um estalo grande nas costas e caiu no chão, 

tendo que ser levado carregado até o UPA para ser atendido, e, por conta 

do ocorrido, ficou mais de 40 dias sem conseguir levantar da cama ou 

caminhar. Após a referida lesão não conseguiu mais trabalhar como 

antes, e atualmente toma cerca de cinco remédios que são ofertados pelo 

SUS e possui indicação de cirurgia. Narra que recebeu o benefício 

administrativamente até 22/08/2019, quando o pedido de prorrogação foi 

negado pela autarquia ré. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 
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cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007171-24.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALDIRENE DE FRANCA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Waldirene de França ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas, devido ao diagnóstico de “CID: B 92 – Sequelas de 

hanseníase (lepra) , H 40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto , L 80 – 

Vitiligo , M 16 - Coxartrose (artrose do quadril) , M 17 - Gonartrose 

(artrose do joelho) , M 51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros 

discos intervertebrais com radiculopatia, M 54.5 - Dor lombar baixa, M 75.5 

- Bursite do ombro , M 77 .0 - Epicondilite medial , M 77 - Outras 

entesopatias, M 79.7 – Fibromialgia”, razão pela qual requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. Intimada para 

emendar à inicial (ref. 25017213), a autora acostou o documento faltante à 

ref. 25793548. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 
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dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 10 de março de 2020, às 12h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Cientifique ainda o Sr. perito que fica 

desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) Exame 

Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que 

o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é 

de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável 

de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado 

(a). i) Da provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o (a) periciado 

(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as 

atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e quais são os exames 

clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico 

pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão 

de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento 

cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o 

tempo e o eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se 

recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade 

habitual (data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 
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sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 27 

de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001983-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CHENET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001983-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SOLANGE TERESINHA CHENET REU: ESTADO DE MATO GROSSO PJe n° 

1001983-84.2018.8.11.0040 Requerente: Solange Teresinha Chenet 

Requerido: Previdência do Estado de Mato Grosso – MTPREV VISTOS ETC, 

Em tempo, chamo o feito à ordem. Solange Teresinha Chenet ajuizou 

“Ação Previdenciária” em face da Previdência do Estado de Mato Grosso – 

MTPREV almejando a condenação da autarquia ré à concessão do 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade 

híbrida. A decisão id. 12956252 concedeu a gratuidade da justiça à autora. 

Citada, a requerida apresentou contestação (id. 13775631). Réplica id. 

18123601. É o necessário. Decido. A gratuidade da justiça deve ser 

revista. Compulsando com acuidade os autos, em particular aos holerites e 

os vencimentos da autora neles indicados (servidora pública como 

profissional técnica de saúde), concluo que esta não preenche os 

requisitos necessários para a concessão da benesse anteriormente 

deferida, pois, não vislumbro a condição de pessoa pobre ou em estado 

de miserabilidade a justificar a concessão da gratuidade das custas 

processuais e ora sua manutenção. Os últimos 5 (cinco) holerites juntados 

aos autos pela autora (2014 a 2018), (ids. 12803754 e 12803764), 

revelam vencimentos que não condizem com a alegação de 

impossibilidade de arcar com as custas iniciais do processo. Em janeiro de 

2014, a requerente recebeu a título de pagamento o valor de R$ 4.284,24 

(quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); 

em janeiro de 2015, R$ 6.550,14 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais e 

quatorze centavos); em março de 2016, R$ 7.816,08 (sete mil, oitocentos 

e dezesseis reais e oito centavos); em janeiro de 2017, R$ 10.093,16 (dez 

mil, noventa e três reais e dezesseis centavos) e, em fevereiro de 2018, 

R$ 10.3078, 99 (dez mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), vencimentos líquidos. Com efeito, a farta documentação 

encartada aos autos afasta totalmente o estado de miserabilidade narrado 

na declaração de hipossuficiência id. 12803699. Ademais, cabe ressaltar 

que a presunção da veracidade das alegações expostas pela postulante 

na declaração de hipossuficiência (id. 12803699) é relativa, ou seja, 

podendo ser afastada se houver prova inequívoca que a parte requerente 

possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se 

verifica no caso dos autos, pois não condiz com os considerados 

vencimentos mensais da autora, demonstrando, assim, não se tratar de 

pessoa em estado de carência financeira a justificar a manutenção da 

concessão do benefício. Acerca do tema, a doutrina ensina que: "Pode o 

juiz denegar o benefício 'ex officio', independentemente da impugnação da 

parte contrária, se nos autos houver elementos suficientes para 

demonstrar a inexistência da situação de pobreza. Assim como há o 

interesse público em conceder o benefício a quem dele necessite, a fim de 

garantir o acesso de todos à Justiça, também há interesse público em não 

admitir que quem não seja pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não 

pode o juiz, porém, negar a gratuidade sem que haja prova clara nesse 

sentido. O benefício só pode ser denegado de ofício se houver prova 

inequívoca de que o postulante não se ajusta ao perfil de beneficiário da 

gratuidade. Tal prova em contrário pode até mesmo decorrer das próprias 

afirmações da parte que requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa 

Marcacini, Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, 

Forense, 2003, p. 103, apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito 

Privado deste Tribunal de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA 

QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU 

DECLARAÇÃO DE POBREZA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - NÃO COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS 

PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que indeferiu a gratuidade 

da justiça quando não há nos autos comprovantes de despesas que 

demonstrassem que sua renda está completamente comprometida com o 

seu sustento e de sua família, pelo contrário, constata-se que o recorrente 

encontra-se em uma situação financeira confortável e que lhe permite 

arcar com as custas processuais sem nenhuma dificuldade, já que é 

servidor público estadual. 2.[...]Declaração de hipossuficiência que se 

reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se 

houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte 

requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o 

que se afigura na espécie. 3. Não trouxe o agravante documentos 

comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu 

sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A Constituição não exige 

que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o 

juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento (STF-2ª Turma, AI 

162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 12.12.95), 

notadamente quando existem elementos suficientes a formar a convicção 

do juiz. 4. Recurso desprovido .” (N.U 0003131-68.2017.8.11.0013, , 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a concessão do benefício da 

justiça gratuita à autora e, de consequência, REVOGO a decisão id. 

12956252. Pelo exposto, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovAR o 

recolhimento das custas de distribuição, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Intimem-se. Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORNELY CARLOS BEDIN (REQUERENTE)

LACI MARIA DAL BEM (REQUERENTE)

WILLIAN PAULO MARTELLI (REQUERENTE)

LEANDRO FORMENTINI (REQUERENTE)

RENAN ANTONIO CANOSSA (REQUERENTE)

JONAS ZONTA (REQUERENTE)

VITOR AUGUSTO CELLA (REQUERENTE)

EDUARDA DAL BEM GUERRA (REQUERENTE)

ZELINDO DE VARGAS (REQUERENTE)

VILSON VIGOLO (REQUERENTE)

BELMIRO BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005038-09.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: DORNELY CARLOS BEDIN, LACI MARIA DAL BEM, WILLIAN 

PAULO MARTELLI, LEANDRO FORMENTINI, RENAN ANTONIO CANOSSA, 

JONAS ZONTA, VITOR AUGUSTO CELLA, EDUARDA DAL BEM GUERRA, 

ZELINDO DE VARGAS, VILSON VIGOLO, BELMIRO BEDIN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, Na 

presente audiência as partes compuseram acordo nos seguintes termos: 

i) o Município requerido se compromete a confeccionar estudo para 
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instalação de redutores de velocidade, na Avenida Blumenau no trecho 

que compreende o espaço entre a Avenida Mario Raiter e Avenida 

Natalino João Brescansin no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar 

do retorno do expediente municipal, dia 20 de janeiro de 2020; ii) os 

autores abrem mão do pedido de indenização de danos morais; iii) com 

relação a proibição de estacionamento na Avenida Blumenau, as partes 

ajustam o seguinte horário permitido das 6h00min às 22h00min, em toda a 

extensão da canteiro central (lado esquerdo) da Avenida Blumenau. 

Considerando a plena viabilidade e legalidade do presente acordo, 

HOMOLOGO a composição firmada entre os litigantes para que produza 

os efeitos jurídicos e legais, por conseqüência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea "b" do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001261-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001261-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006579-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006579-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 15 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 12 de Novembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001570-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNILZA DUARTE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001570-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ARNILZA DUARTE FERREIRA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 14h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002843-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI QUERLAINE JUSTINIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002843-22.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 22 DE 

NOVEMBRO DE 2017 ÀS 08:10HORAS para a realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 14 de Junho de 2017. Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO RICO BRASIL COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000377-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CELSO CORREA 

MARINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE 

FUGA PIRES POLO PASSIVO: FRIBON TRANSPORTES LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1000381-87.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PATRICIA 

SOARES DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS, HEBER PEREIRA BASTOS, CARLOS 

HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR GALLINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VEDANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA BOSCHI OAB - PR25603 (ADVOGADO(A))

MARLON ANTONIO MORAES OAB - PR75028 (ADVOGADO(A))

MARIANE MENDES BONISSONI OAB - PR86316 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010317-27.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: RUDIMAR GALLINA 

EXECUTADO: VOLMAR VEDANA Vistos etc. Sobre o pleito retro, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias. Após, imediatamente 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA MARMELEIRO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GREGORIO BRAULIO LUCIDONIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000382-72.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MECANICA 

MARMELEIRO EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: JOAO GREGORIO BRAULIO LUCIDONIO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 15/04/2020 Hora: 18:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002393-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DA COSTA MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002393-16.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens passiveis de penhora, sob pena de arquivamento. 

Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME OAB - 26.593.996/0001-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA RODRIGUES RAMOS (INTERESSADO)

 

Processo: 1004945-46.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-80.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PERIN ACCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. TOPOGRAFIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIANA MARIA MORESCO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010124-80.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 17:50 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010652-17.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA BORTOLOTTI BASSO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010652-17.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 
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ESPECIAIS Data: 06/05/2020 Hora: 18:00 .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: CLEUDIR ANTONIO 

CAMPO Executado: EDMAR FERREIRA SANTANA Número do Processo: 

1000375-80.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLYANE LARISSA DOS SANTOS OAB - MT26155/O (ADVOGADO(A))

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B 

(ADVOGADO(A))

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000381-87.2020.8.11.0040. AUTOR: PATRICIA SOARES DA SILVA 

CARVALHO REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AVIANCA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: CLEUDIR ANTONIO 

CAMPO Executado: CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME Número do 

Processo: 1000376-65.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 
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843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003691-38.2019.8.11.0040 Reclamante: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 

Reclamado: MOTO IDEAL LTDA e outros Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 23 de abril de 2020, às 

13h30min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA SILVA GOMES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000142-83.2020.8.11.0040. AUTOR: MARIA JUSTINA SILVA GOMES 

LIMA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000614-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LICIA GROCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000614-55.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: RAFAEL ANGELO DAL BO 

EXECUTADO: MARIA LICIA GROCH Vistos etc. Diante da matrícula juntada 

no Num. 11720416, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA, expedindo-se, na 

sequência, mandado de AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça entregar a contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou 

arresto, cabendo ao exequente providenciar o REGISTRO/AVERBAÇÃO 

no órgão competente, nos termos do art. 844 do NCPC. Consigne-se, 

desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, 

HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, 

HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, 

CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO 

DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. No mais, 

designe-se audiência de conciliação para o executado, querendo, 

apresentar embargos à execução. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 
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discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003922-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCLINICA SORRISO - ORAL SIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003922-65.2019.8.11.0040 Reclamante: CATARINA PEREIRA Reclamado: 

ODONTOCLINICA SORRISO - ORAL SIN Vistos etc. Tratam-se de 

embargos de declaração interpostos pela requerida em face da sentença 

prolatada, sob a alegação de omissão, pois não foi analisado o pedido de 

litigância de má-fé, bem como pela parte requerente aduzindo contradição, 

eis que julgou procedente o pedido contraposto não especificando qual 

valor é devido pela requerente à reclamada. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO. Isso 

porque, constata-se pela sentença proferida nos autos que, embora tenha 

sido julgado procedente o pedido contraposto, não houve a especificação 

do valor devido. Conforme se vê nos documentos juntados pela própria 

requerida, em contestação (Num. 25291731), o valor devido pela 

requerente é o correspondente a três parcelas de R$297,50, que totaliza 

R$892,50, valor este corroborado pelo Termo de Negociação de dívida 

anexo à impugnação de Num 25632261. Sendo assim, o valor devido pela 

requerente à reclamada é o de R$892,50, devidamente corrigido pelo INPC 

e com juros legais a partir do vencimento. No que toca ao pedido de 

condenação da autora em litigância de má-fé, o mesmo deve ser 

rechaçado, eis que ausentes os requisitos do art. 80 do NCPC, pois 

embora a dívida inscrita no cadastro de inadimplentes seja devida, fato é 

que a parte autora não negou a existência da mesma na inicial, tendo 

informado, inclusive, que tentou realizar acordo com a parte requerida. 

Sendo assim, acrescento ao dispositivo da sentença os seguintes termos: 

“Julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, tão somente a fim 

de condenar a parte autora ao pagamento do valor de R$892,50, 

devidamente corrigido pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento 

à reclamada, bem como julgar improcedente o pedido de litigância de 

má-fé”. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima. 

PASSA A PRESENTE DECISÃO FAZER PARTE DA SENTENÇA DE NUM. 

27341425. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005102-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005102-19.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS 

NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

não fazer c/c Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições 

Previdenciárias Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência 

proposta por ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, plantões e insalubridade, bem como a restituição 

dos valores descontados indevidamente. Os requeridos contestaram a 

demanda, pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, 

eis que a partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a 

entidade responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo 

às contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, 

sustentam que a legislação estadual prevê acerca da incidência da 
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contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, 

portanto, legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em 

face do requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Primeiramente, no que toca à responsabilidade das 

requeridas, a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o 

MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da 

entrada da vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária, 

sendo, portanto, o Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre 

referidas questões anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), 

observada a prescrição quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, 

constata-se que a parte autora vem sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tema 163). O requerente colacionou aos autos os 

holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno e insalubridade, no período de 07/2014 a 05/2019. Desta 

forma, comprovado nos autos que sofreu cobrança em desconformidade 

com a tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade; 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional 

noturno, plantão e insalubridade, nos meses 07/2014 a 12/2014, bem como 

CONDENAR a Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir ao autor os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno e insalubridade, no período de 

01/2015 a 05/2019, a ser atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto 

indevido e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado da 

presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004980-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA JATOBA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004980-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA LAUDELINA JATOBA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora pretende a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais 

ajuizada decorrente de substituição de relógio medidor e cobrança de 

energia não faturada. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autora e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidora final e fornecedora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre 

destacar que a solução da lide não depende de produção de prova 

pericial, eis que, conforme alegado pela própria ré, foi realizado exame de 

perícia no relógio medidor pelo Inmetro. Portanto, rejeito a preliminar 

arguida. Dito isso, passo à análise do mérito. Nesta toada, da análise do 

conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a ré se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em “tampa perfurada” (ID 27610333). Ademais, é de fácil 

percepção que após a correção da irregularidade, diferentemente do que 

alega a autora, houve aumento do consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora, consoante histórico de consumo de ID 27610314, 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca da deficiência 

técnica no medidor. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018). “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017). No que toca ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que é improcedente, pois, da narrativa autoral não 

se vislumbra qualquer ofensa aos direitos personalíssimos da requerente, 

ainda mais quando comprovou-se que havia irregularidade na UC de sua 

residência e, portanto, a ré agiu em exercício regular do direito ao lançar a 

cobrança questionada. Por fim, uma vez provada a legalidade do débito em 

questão, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

revogo a liminar concedida à autora (ID 21970868). Outrossim, julgo 

procedente o pedido contraposto para o fim de condenar a requerente ao 

pagamento do débito no valor de R$ 8.143,63 (oito mil e cento e quarenta e 

três reais e sessenta e três centavos). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

24 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004956-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CELINA FERREIRA MACARO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que a autora requer a transferência 

da titularidade da unidade consumidora de sua residência, bem como dano 

moral pela negativa da concessionária ré em efetuar tal troca. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. Compulsando os 

autos, verifica-se que a autora comprova a aquisição do imóvel em 

26/09/2017 (ID 21933685), bem como que a unidade consumidora de sua 

residência continua em nome de terceira pessoa (ID 27296452). Assim, 

cabe a requerida efetuar a troca, independentemente da existência de 

débitos pretéritos, tendo em vista que a obrigação pelo pagamento de 

contas de consumo de energia possui natureza pessoal, não se 

vinculando ao imóvel (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013). 

De outro lado, não vislumbro dano moral a ser reparado na medida em que 

não houve prova por parte da autora de afronta a seus direitos 

personalíssimos, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC. 

Por fim, quanto ao pedido contraposto, a requerida comprovou que a 

autora encontra-se inadimplente com as faturas de energia elétrica desde 

junho de 2018 (ID 27296452), de sua responsabilidade, vez que 

posteriores a aquisição do imóvel. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por 

tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, a fim de determinar a transferência da titularidade da 

UC 6/1000728-4 para no nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Outrossim, julgo 

procedente o pedido contraposto para o fim de condenar a autora ao 

pagamento dos débitos referente a UC 6/1000728-4 a partir de junho de 

2018. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004962-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELE NOGUEIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória em que a parte autora alega que sofreu suspensão 

indevida do fornecimento de água. Requer a condenação da ré em 

indenização por danos morais. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. 

De início, verifica-se que autora e requerida inserem-se, respectivamente, 

nos conceitos de consumidora final e prestadora de serviço, sendo de 

rigor, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. De mais a 

mais, rejeito as preliminares arguidas, tendo em vista que a parte 

promovente é o destinatária final do serviço, o que a torna legítima a 

figurar no polo ativo da ação; além disso, não há que se falar em falta de 

interesse processual quando remanesce pedido de indenização por danos 

morais. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que o corte no fornecimento do serviço ocorreu de modo 

irregular, pois, as faturas em atraso foram pagas horas antes da 

suspensão do fornecimento de água, ainda que no mesmo dia. 

Ressalta-se que cabia à requerida verificar o pagamento antes de efetivar 

o corte do fornecimento de água na residência da autora. Assim, a 

interrupção do serviço gerou constrangimento de ordem moral à 

consumidora, por se tratar de um bem de caráter essencial à saúde, 

higiene e à própria sobrevivência. Destaca-se ser desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE 

ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO AFERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO 

FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO 

– RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS 

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configurado o ilícito na 

suspensão de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo 

dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má 

prestação de serviço, consubstanciado o dano moral. O dano moral 

advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, 

dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). 

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Os valores cobrados 

indevidamente, sua devolução deve dar-se de forma simples, visto que 

não se vislumbra má fé da concessionária, configurando-se erro 

justificável, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art. 42, 

do CPC (STJ REsp. 1166561/RJ).Os juros de mora devem incidir a partir do 

evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do c. STJ”. (N.U 

0048136-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). Convém 

salientar que o critério de fixação do valor da indenização deve ser feito 

do modo mais justo possível, sem servir de fonte para enriquecimento sem 

causa ou ser injusto com valores abaixo do considerado adequado ao 

caso concreto. É certo que a indenização deve corresponder à gravidade 

objetiva do fato e do seu efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições 

sociais e econômicas das partes. Sendo assim, no caso concreto, a 

natureza e extensão do dano decorrente dos fatos narrados na inicial, 

bem como considerando as condições socioeconômicas das partes e os 

princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o 

valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, já que se trata de ilícito contratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida à autora (ID 21943540), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais à 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 26 de janeiro de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002480-98.2018.8.11.0040 Reclamante: MILENA BOTELHO DE CAMPOS 

COELHO DOS SANTOS Reclamado: JOSE ALBERTO MADALOZZO Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 
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pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040
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ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 
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partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005203-56.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EVANDRO MARCELO 

MARTINS REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, 

Trata-se de ação em que a parte autora alegar que sofreu danos materiais 

e morais em decorrência de buraco na pista. Relatório dispensado[1]. 

Decido. De início, verifica-se que autor e requerida inserem-se, 

respectivamente, nos conceitos de consumidor final e concessionária de 

serviço público e, portanto, é de rigor a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Por oportuno, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, 

porquanto resta satisfatoriamente comprovado que o autor arcou com os 

prejuízos materiais, sendo legitimado a figurar no polo ativo. Asseveradas 

tais premissas, passo à análise do mérito. Com efeito, por disposição legal 

é dever da concessionária zelar pela conservação, segurança e 

dirigibilidade das vias que se encontram sob sua administração, adotando 

todas as medidas cabíveis para impedir acidentes. Essa relação de 

consumo atrai a responsabilidade objetiva daquele que presta serviços 

(art. 14 do CDC). Outrossim, ao assumir a via na condição de 

concessionária de serviço público, a ré se investe na posição do Estado, 

sendo de sua responsabilidade o reparo dos danos ocorridos no trecho 

concedido. Aliás, diante do serviço a que se dispôs detém 

responsabilidade objetiva, a qual deve ser analisada nos termos do art. 37, 

§ 6º da Constituição Federal, vejamos jurisprudência nesse sentido: 

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. Acidente em 

rodovia administrada em regime de concessão pública. Colisão em animal 
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na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos dos 

artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6º, 

da Constituição Federal. Dano material que deve ser ajustado ao efetivo 

prejuízo decorrente do sinistro. Recurso provido em parte”. (TJ-SP - APL: 

00207795920078260477 SP 0020779-59.2007.8.26.0477, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 24/03/2015, 28ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/03/2015). Destarte, no caso dos autos 

restou comprovado que o acidente ocorreu devido à presença de buraco 

na pista, o que provocou danos materiais no veículo do autor, conforme 

orçamentos e comprovantes de pagamento anexos à inicial. Em outras 

palavras, significa dizer que o acidente decorreu da negligência/omissão 

da ré em conservar a trafegabilidade, com segurança, de suas vias e 

acostamentos. A respeito, colha-se: “E M E N T A - RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PISTA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO 

DE ANIMAL SILVESTRE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJMS – Recurso Inominado nº 

0801038-15.2016.8.12.0011. 1ª Turma Recursal Mista. Rel. Juíza Eliane de 

Freitas Lima Vicente. Julgado em 17/05/2017). Por outro lado, entendo que 

não é cabível o pedido de condenação da requerida em lucro cessante, na 

medida em que não ficaram comprovados, ônus que incumbia 

exclusivamente ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Do mesmo 

modo, não há danos morais a serem indenizados, visto que os autos não 

contém elementos que indiquem que a ré cometeu ato ilícito apto a atingir a 

esfera pessoal e extrapatrimonial do requerente. É certo que os fatos 

narrados na inicial são capazes de gerar desgaste e transtornos, no 

entanto, os dissabores da vida em sociedade não são aptos a ensejar 

reparação na esfera extrapatrimonial. Nesse sentido: “E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE EM PISTA PEDAGIADA – 

ATROPELAMENTO DE ANIMAL SILVESTRE – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – 

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJMS – Recurso Inominado nº 

0801038-15.2016.8.12.0011. 1ª Turma Recursal Mista. Rel. Juíza Eliane de 

Freitas Lima Vicente. Julgado em 17/05/2017). Por conseguinte, a 

procedência parcial dos pedidos da autora é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais 

ao autor no valor de R$ 1.559,94 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove 

reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária do INPC, 

desde o desembolso, e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o 

feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 20 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004883-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOEL LUCAS UREL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de ação em que o 

autor reclama descontos indevidos em sua aposentadoria decorrente de 

contrato de empréstimo quitado. Por isso, requer a condenação da 

instituição bancária ré em declaração de inexistência de débito, restituição 

em dobro de valor e indenização por danos morais. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor, pois as partes inserem-se, respectivamente, em consumidor 

final e prestador de serviço/fornecedor de produto. Desde já, autorizo a 

retificação do polo passivo conforme solicitado. No mérito, verifica-se que 

o banco comprovou a realização de contrato de empréstimo com o autor 

em 72 parcelas de R$ 264,00 e início de pagamento em 29/12/2017, 

conforme documento de ID 26396685. Assim, não há que se falar em 

descontos indevidos, tendo em vista que a quitação da avença ocorrerá 

em 2023, já que não restou comprovado o pagamento integral e 

antecipado do empréstimo, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 

373, I, do CPC. Por conseguinte, não houve ilícito por parte da instituição 

financeira requerida, sendo todos os pedidos correlatos improcedentes. 

Por fim, não vislumbro ardil necessário a impor condenação do requerente 

em litigância de má-fé. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 

26 de janeiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003934-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO BERTICELLI 

REQUERIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora requer que a 

seguradora ré cubra os prejuízos experimentados em razão de entrada de 

água em seu imóvel, haja vista que o seguro contratado tem previsão de 

cobertura para tal circunstância. A parte requerida apresentou 

contestação sustentando que sua negativa é devida haja vista que em 

vistoria realizada no imóvel, diferentemente do que aduz o autor, 

constatou-se que a água que adentrou o imóvel e causou prejuízo é 

decorrente de vazamento de encanamento do próprio imóvel, e não 

inundação como relatado na inicial, razão pela qual entende não ser 

devida a cobertura do sinistro. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Verifica-se que a requerida realizou vistoria no imóvel do requerente (fato 

este não controverso diante das argumentações constantes na 

contestação e impugnação), e que em tal ato se verificou que a água que 

adentrou o imóvel foi por rompimento de uma mangueira plástica do filtro 

de água do próprio imóvel (Num. 25256175). Desta feita, assiste razão à 

Seguradora ré em alegar que tal evento não é coberto pelo seguro, haja 

vista que o contrato firmado entre as partes (Num. 20875284), na cláusula 

7.4.1 aduz que: 7.4.1. Estão garantidos por este seguro, os eventos 

decorrentes de: (...) c2) Água proveniente de rupturas de encanamento, 

canalizações, adutoras e reservatórios, desde que não pertençam ao 

próprio imóvel segurado, nem ao edifício ou condomínio do qual seja o 

imóvel parte integrante. (grifo nosso) Portanto, considerando a vistoria 

realizada pela requerida, que demonstrou via laudo e fotos apresentadas 

que não houve alagamento e sim vazamento de água do próprio imóvel, 

não há que se falar em direito à cobertura de seguro. Desta feita, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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constantes na inicial. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. 

Juiz de Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.9990/95. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 03209735905 (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003915-73.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO LIMA DE MORAES 

REQUERIDO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, FABIO DE SOUZA 

CAVALCANTI 03209735905 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA na qual a parte requerente afirma que comprou da 

requerida PEMAZA CENTRO-NORTE S/A um compressor de 

ar-condicionado, e que o segundo requerido FABIO DE SOUZA 

CAVALCANTI o instalou, e que passados alguns dias da instalação o 

ar-condicionado do veículo do autor passou a não funcionar, razão pela 

qual procurou a primeira requerida, que após enviar o produto para 

garantia informou ao autor que este foi danificado por contaminação de 

óleo no produto, não havendo defeito de fabricação. Ao procurar o 

segundo requerido, este afirmou ter colocado óleo novo. Diante de tal 

impasse requereu o autor ser indenizado pelo valor gasto (R$1.010,00) 

bem como pelos danos morais sofridos. A requerida PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A apresentou defesa, na qual, dentre outros, juntou o 

laudo técnico no qual se consta conclusão de que o produto foi danificado 

por contaminação de óleo. O requerido FABIO DE SOUZA CAVALCANTI, 

embora intimado em audiência de conciliação não apresentou qualquer 

defesa. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Sobre as preliminares alegadas 

pela requerida PEMAZA, entendo que a fundamentação se confunde com 

mérito da demanda, razão pela qual restam rejeitadas. Quanto ao 

requerido FÁBIO, diante da não apresentação de defesa, quanto a ele se 

operam os efeitos da revelia, haja vista que quanto a ele não se pode 

aproveitar a defesa de seu litisconsorte passivo. No mérito, é indubitável 
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que se aplica aos autos o CDC ao presente caso, eis que nitidamente de 

consumo. De início saliento que a parte requerida PEMAZA apresentou 

laudo técnico, que embora seja unilateral, demonstra pelas evidências e 

clareza das informações que o problema apresentado no produto objeto 

da presente demanda ocorreu por contaminação de óleo (Num. 

25259526). Por sua vez o requerido FABIO, responsável pela instalação 

sequer apresentou defesa, e sendo ele responsável pela instalação do 

produto, resta demonstrada a sua responsabilidade pelos prejuízos 

ocasionados ao autor, devendo portanto indenizá-lo pelos prejuízos 

sofridos. Incontroversamente os danos materiais apontados são de 

R$1.010,00, referentes ao produto (compresso de ar-condicionado) e os 

valores gastos com a instalação deste, e devem ser restituídos ao autor. 

Já quanto aos danos morais, em que pese exista alegação de sua 

existência não se extrai dos fatos narrados na inicial que o autor passou 

por incomodo, constrangimento, vergonha, ou que foi submetido a algum 

risco ou prejuízo que possa ser indenizado, ou seja, não se vislumbra 

qualquer dano extrapatrimonial a ser reconhecido e indenização. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR apenas a parte reclamada FABIO DE SOUZA CAVALCANTI a 

pagar ao reclamante, a título de DANOS MATERIAIS, o montante de R$ 

1.010,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o 

desembolso, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à reclamada PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2019. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI (REQUERENTE)

SYMONNE DEMKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 

de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003600-45.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SYMONNE DEMKOSKI, ELITE 

MARIA FALCHETTI DEMKOSKI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de ação em que se 

discute a cobrança indevida das faturas de energia elétrica de 

setembro/2019, de maio/2018 a setembro/2018 e janeiro/2019 a 

março/2019 por não refletirem o consumo real das autoras. Por isso, 

pedem a restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois a matéria cinge-se em relação de consumo. De início, 

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já que a ação 

discute somente o faturamento do consumo e indenização por danos 

morais, não sendo necessária a realização de perícia técnica. Dito isso, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que após 

constatar o aumento expressivo no consumo (fevereiro/2019), as autoras 

solicitaram a troca do relógio medidor, que só ocorreu em 08/04/2019, 

conforme denota-se pelo TOI de ID 24114305. Contudo, o TOI encontra-se 

ilegível, o que torna impossível analisar a constatação realizada pelos 

funcionários da requerida no momento da inspeção e troca do relógio 

medidor. Ademais, não há laudo pericial do INMETRO, órgão responsável 

pela análise dos medidores trocados, a fim de averiguar de ocorreu 

irregularidade na medição, conforme Resolução 414/2010. Ressalta-se 

que cabia a requerida provar a regularidade da medição, uma vez que 

questionada sobre o suposto superfaturamento da UC de titularidade das 

autoras, consoante disciplina o art. 373, II, do CPC. Além disso, vê-se pelo 

documento de ID 20495288 que as faturas de outubro, novembro de 

dezembro de 2018, foram nos valores respectivos de R$ 634,85, R$ 

499,77 e 364,32, ao passo que nos meses de janeiro, fevereiro e março, 

os valores são de R$ 1003,42, 1.442,47 e 1.462,96, o que demonstra 

grande variação de consumo sem explicação por parte da ré. 

Constata-se, também, que após a troca do medidor, a fatura de maio/2019 

foi de R$ 272,57 e a do mês de agosto, no valor expressivo de R$ 931,87 

(ID 24114307). Evidente, portanto, que há aumento real do consumo, e, 

uma vez que a requerida não apresentou o laudo pericial após a troca do 

relógio medidor, atrai para si o ônus de provar a regularidade do 

faturamento, o que não ocorreu nos autos. Deste modo, resta comprovada 

a falha na prestação dos serviços por parte da demandada, que responde 

de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, já que não se vislumbra 

nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade. De outra 

banda, entendo que somente os valores superiores à média do consumo 

nas faturas questionadas pelas requerentes, de janeiro, fevereiro e março 

de 2019, cuja demonstração de faturamento excessivo encontra-se 

provada, devem ser restituídos às autoras e, ressalta-se, de forma 

simples, já que não demonstrada má-fé por parte da requerida. Quanto 

aos outros valores (setembro/2017 e maio a setembro/2018), 

encontram-se na média do consumo, conforme extrai-se do histórico de 

consumo acostado à contestação, na medida em que sequer foram objeto 
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de reclamação das autoras à época da cobrança. Por fim, com base no 

art. 22 do CDC e na essencialidade do serviço, reconheço o direito das 

requerentes obterem indenização por danos morais, porquanto houve 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, vez que 

provou-se o fatura excessivo e sem explicação por parte da ré. Logo, 

com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como 

da vedação do enriquecimento ilícito e a fim de coibir tal prática ilícita, 

arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

correção monetária do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para o fim 

específico de: a) Confirmar a liminar concedida às autoras (ID 24117607 e 

ID 25047520), tornando-a definitiva em todos os seus termos; b) Condenar 

a requerida a restituir, de forma simples, às autoras os valores pagos 

superiores à média do consumo com relação as faturas de janeiro a março 

de 2019, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Ressalto que o cálculo 

deverá ser realizado conforme estabelecido na Resolução 414/2010; c) 

Condenar a requerida a pagar indenização por danos morais às autoras 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do INPC, 

desde o arbitramento, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise da MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso-MT, 24 de janeiro de 2020. Caroline 

Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

2ª Vara Criminal

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2020

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDERSON CANDIOTTO – MMº 

JUÍZ DE DIREITO DA 2.ª VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando o princípio da eficiência (artigo 37, caput, CF/88), e os 

princípios da celeridade, instrumentalidade, racionalidade e economicidade 

(artigo 5°, inc. LXXVIII, CF/88);

Considerando que as ações penais e procedimentos investigatórios com 

mais de 03 (três) investigados ou réus que possuem procuradores 

distintos, e com vários volumes, demandam um grande fluxo de 

movimentação dos respectivos autos, exigindo extraordinário lapso de 

tempo a ser gasto com a necessidade de carga de autos, manifestações 

diversas, causando embaraço no trâmite do feito;

Considerando o aprimorando as formas de acesso aos autos nas 

circunstâncias acima referidas pelos diferentes advogados que atuem em 

ações penais ou procedimentos de investigação, cautelares para coletas 

de prova, etc., DETERMINA:

Art. 1.º Que a Secretaria digitalize todas as ações penais, procedimentos 

cautelares ou investigatórios, além de autos de prisão, em que há mais de 

03 (três) acusados, investigados ou autuados com procuradores 

diferentes, ou seja, mais do que 02 (dois) patronos constituídos no mesmo 

processo, contanto, no caso, o Defensor Público, se atuante;

Art. 2º Com a digitalização regular dos autos com as características 

especificadas, que será sempre atualizada conforme novas juntadas, a 

entrega dos autos aos advogados de defesa constituídos, no momento de 

abertura de vista, ou requerimento de carga, será através de cópia 

digitalizada de todo o processo, havendo a necessidade, portanto, da 

guarda de um arquivo fixo na Secretaria, devendo a Escrivania, quando 

entregar os autos digitalizados aos advogados, certificar nos autos 

respectivos que aquele arquivo é a cópia integral dos autos até a data e o 

momento da entrega, devendo ser certificado também qual é o número da 

última folha, do último volume do processo.

 Art. 3.º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, remetendo cópia à E. Corregedoria Geral de Justiça, e à 

OAB/MT, representados na Comarca.

Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93553 Nr: 5048-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORGES CURVO, CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES DA SILVA, MARCELIO ELIAS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, FERNANDO 

MENDES DA SILVA - OAB:6518 e 7.603/MT, HUGO FLORENCIO DE 

CASTILHO - OAB:15640, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - OAB:25764/0, 

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA - OAB:22662, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, 

VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9.826/MT, WESLEY FRANCISCO 

LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado de intimação ao 

denunciado JOÃO ALVES DA SILVA, por ausência de endereço nos 

autos (fls. 1689 verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218291 Nr: 8861-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTH BATISTA RIBEIRO, REINALDO 

RODRIGUES LIMA, AGUINALDO ROBERTO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - 

OAB:24067/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a defesa do denunciado REINALDO 

RODRIGUES LIMA, os nobres causídicos ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS, OAB/MT n° 8182, e DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR, OAB/MT n° 

9.061-B, para apresentarem resposta escrita, e para apresentarem 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito manejado pelo MPE, no prazo 

legal, independentemente do cumprimento da citação pessoal, porquanto 

os advogados ficaram com os autos em carga por mais de 1 (um) mês, 

antes dos autos virem conclusos, todavia, restaram inertes no ponto, na 

medida em que a constituição de advogado supre a citação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184486 Nr: 490-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, EOP, LDO, WADR, RPDL, FC, ADCS, 

JNFDA, DNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, ANDERSON DE SOUZA - OAB:24894/O, ANTONIO 

LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANILO MILITAO DE FREITAS - OAB:19747/O, DIMITRI 

MELLO MINUCCI - OAB:13215-B/MT, JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16.505-B, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente ao setor de matéria para 

imprensa, a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da decisão de fls. 

1702/1704, nos seguintes termos: "... Dispositivo Ex positis, uma vez que 

não fora observado o procedimento para arguir a incompetência do juízo 

e, uma vez que a defesa do requerente não se manifestou no momento 

oportuno, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência 

firmada. Assim, não havendo fatos novos a ensejar a revogação da 
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decisão que decretou a prisão preventiva do requerente nesses autos, 

pelos motivos já fundamentados anteriormente, mantenho a prisão 

preventiva de RENATO PEREIRA DO LAGO. No que pertine ao direito do 

réu em cumprir pena em prisão especial, determino que seja oficiado o 

SEJUD e a Superintendência de Gestão de Cadeias- SAAP, para que 

informem a este juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se há no 

Estado estabelecimento penal que atenda as condições previstas no artigo 

295, do Código Processo Penal ou, não havendo estabelecimento 

especifico para o preso especial, se há no estabelecimento penal onde o 

réu encontra –se recolhido ou em outro estabelecimento penal, cela 

distinta, que atenda ao estabelecido no § 2.º e § 3.º do artigo 295, do CPP, 

bem como se há vagas..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 204399 Nr: 112-02.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES, LOURIVALDO GIRÃO DOS 

SANTOS, JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Proc.112-02.2019.811.0040 (204399).

 Vistos etc.

Considerando que há procuração juntada aos autos por advogado 

constituído (fls.346/347) em favor do réu Adriano Lopes após o 

encerramento da instrução, oportunidade em que havia sido defendido 

pela DPE, e que não há renúncia desse patrono até o momento, de modo 

que permanece responsável pela defesa do acusado, intime-se o 

causídico que consta na procuração para que, dentro do prazo legal, 

apresente memoriais finais em favor de Adriano Lopes.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 De Sorriso/MT, 23 de janeiro de 2020.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204399 Nr: 112-02.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES, LOURIVALDO GIRÃO DOS 

SANTOS, JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Certifico e dou fé que procedo a INTIMAÇÃO do advogado Dr. Edson 

Emilia da Rocha OAB/MT 22.746/O , por todo o conteúdo da decião de fl. 

461, mais precisamente para apresentar memoriais finais em favor de 

ADRIANO LOPES, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211128 Nr: 4300-38.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEILTON GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14.006/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 Certifico e dou fé que, considerando que o réu deseja recorrer, fls. 

223/224, remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a fim apresentar o 

devido recurso.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329532 Nr: 25899-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE RIBEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de DANIELLE RIBEIRO 

PEREIRA, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a extinção da demanda, ante o 

adimplemento extrajudicial da dívida, bem como pugna pela baixa de 

eventual restrição judicial efetuada sobre o nome da parte demandada (fl. 

17).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, haja vista que a parte 

autora deixou de aportar aos autos prova do reconhecimento da dívida 

pela parte demandada.

Dessa feita, nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e da taxa judicial.

No mais, uma vez que não há nos autos ordem judicial de restrição de 

veículo e que não fora determinado qualquer registro na plataforma 

Serasa, INDEFIRO os pedidos correlatos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330853 Nr: 529-70.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15464 Nr: 1501-07.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. B. SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES MITSUI S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Vistos.
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Considerando o conteúdo da decisão de fls. 2.648/2.654, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos, pugnando o 

que entenderem de direito, oportunidade em que a parte exequente, na 

forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, deverá, ainda, manifestar sobre 

a petição de fls. 2.655/2.657.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 6194-24.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RIBEIRO DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

BRASIL E MOVIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621, 

RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rogério Gonçalves - 

OAB:118.906/SP, CRISTIANE SATTLER GHISI - OAB:10902/MT, Danielli 

Neves da Silva - OAB:286965/SP, Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, Guilherme Cordeiro Neto - OAB:18981, Jane Soo 

Jin Kim Hong - OAB:232799/SP, Maria Cristina Apolinário Del Passo 

- OAB:204539/SP, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB:37.829, 

REINALDO WOELNER - OAB:8462, Roberto Morais Baccini - OAB:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Da mesma forma, também fora promovida pesquisa pelo sistema Anoreg, 

conforme documento a seguir juntados.

Dessa feita, as pesquisas Infojud e Anoreg restaram infrutíferas.

Já no que se refere à pesquisa Renajud, todos os veículos encontrados 

possuem anotação de restrição judicial oriunda de outras demandas, de 

modo que possuem preferência na expropriação.

No ponto, cabe ressaltar que não fora impressa a folha de restrições 

judiciais dos veículos registrados em nome da executada Brasil & 

Movimento S/A, haja vista se tratar de 71 veículos, porém, todos 

gravados, como acima mencionado, com restrições judiciais.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276881 Nr: 6477-61.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

FRAGATA JUNIOR - OAB:39.768 SP

 Certifico que a contestação de fls. 183/206 foi apresentada dentro do 

prazo legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305298 Nr: 6976-11.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNA DUARTE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB TRANSPORTES EIRELE - ME, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEIXO SCHENAL - 

OAB:53.512 OAB/SC, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245/A, ELIO LUIS FROZZA - OAB:5.230 OAB/SC, 

GUILHERME MATHEUS ECCO - OAB:45.578 OAB/SC, JAQUELLINY 

MORAIS CARVALHO - OAB:26048/0, JOÃO ADRIANO BORGES DOS 

SANTOS - OAB:34.171 OAB/SC, JONY STULP - OAB:13.375OAB/SC, 

LUCAS BUGNOTTO FROZZA - OAB:53.144 OAB/SC, PAULO EGIDIO 

FROZZA - OAB:32.262 OAB/SC

 Certifico que a contestação de fls. 163/145 da denunciada à lide Sul 

América Companhia Nacional de Seguros foi apresentada dentro do prazo 

legal. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, em favor da 

parte executada, dos bens que guarnecem a sua residência, como 

requerido, observando a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, 

do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Sem prejuízo da determinação anterior, como também requerido, OFICIE-SE 

ao DETRAN/MT para que informe qual a instituição financeira possui em 

seu favor o registro de alienação fiduciária do veículo placa QBD-2357.

Com as informações acima, OFICIE-SE à instituição bancária em favor de 

quem o veículo estaria alienado, para que, no prazo de 15 dias, indique se 

já houve a quitação do respectivo contrato e, caso negativo, para que 

indique o valor atualizado do débito/crédito, acaso existente, com o 

encaminhamento dos respectivos documentos.

Com a resposta da missiva, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244619 Nr: 12468-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Anoreg/MT, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o único veículo 

encontrado possui anotação de restrição judicial, de modo que possuem 

preferência, na expropriação, para outra(s) execução(ões).

Logo, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 dias, indique a 
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existência de semoventes registrados em nome do executado, bem como 

a sua localização, como requerido.

 Ademais, nos moldes do § 3º do artigo 782 do CPC, PROMOVA-SE a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, 

utilizando-se do sistema SerasaJud, como requerido à fl. 179 (item “d”).

Como também requerido, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, em favor da parte executada, dos bens que guarnecem a sua 

residência, como requerido, observando a impenhorabilidade descrita no 

art. 833, inciso II, do CPC.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá manifestar também sobre o resultado da pesquisa Anoreg e da 

resposta do INDEA.

Caso requeira penhora sobre semoventes indicados na resposta do ofício, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito.

Se outro for o pedido, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 329557 Nr: 25917-09.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE 

COOPERATIVAS DE ASSITENCIA A SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Posto isso, CONCEDO a liminar pretendida para DETERMINAR que a parte 

demandada submeta o autor ao tratamento médico descrito na inicial, no 

prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 até 

o limite de R$ 39.920,00.”Dessa feita, como se colhe dos autos, até o 

momento, não houve o cumprimento da liminar, sendo certo que, como 

revela a certidão de fl. 40-verso, a parte demandada fora intimada do 

conteúdo do aludido “decisum” em 16/12/2019, ou seja: há mais de 30 

dias, sem que qualquer postura fosse adotada para o seu 

cumprimento.Firmada essa premissa, considerando a urgência do caso, 

mormente pela existência de risco à vida da parte autora, lançar-se-á mão 

dos expedientes necessários para o sucesso do cumprimento da liminar 

em discussão.Não obstante, ainda, a existência de risco à vida da parte 

autora, é sabido que o custeio “particular” do procedimento objeto dos 

autos possui valor superior ao importe custeado pela parte demandada 

para a sua realização.Logo, a fim de se evitar qualquer prejuízo à parte 

demandada, mas, sempre, levando em consideração o bem maior em 

discussão, no caso, a vida da parte autora, DETERMINO:I-) A Secretaria 

de Vara deverá, via telefone, solicitar da parte demandada informações 

acerca do cumprimento da liminar, o que deverá ser feito por escrito nos 

autos, no prazo de 48 horas, sob pena de ser promovida a penhora do 

importe necessário para custear o procedimento (R$ 270.400,00), como 

requerido às fls. 42/49, o que deverá ser expressamente cientificado à 

parte demandada, de tudo certificado nos autos.Veja-se que a parte 

demandada já fora devidamente intimada para cumprir a liminar e 

incumbiria a ela adotar a postura proativa de comunicar o atendimento da 

vertente ordem, de modo que a diligência acima determinada seria 

absolutamente dispensável e se trata de uma providência única e 

exclusivamente em benefício da parte demandada. II-) Escoado o prazo, 

com ou sem manifestação e devidamente cert i f icado, 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE com urgência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146177 Nr: 5896-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MDLMA, JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de constam valores depositados em conta 

judicial, intime-se o inventariante para o devido levantamento, devendo 

este informar as contas para transferência.

Ato contínuo, com a informação das contas e valores, proceda-se com a 

expedição dos alvarás, e em seguida, arquivem-se os autos conforme 

determinado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177299 Nr: 19417-97.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para a data de 01/04/2020, às 13h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 292706 Nr: 19207-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDSM, RDSM, LDSM, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - OAB:26101/O, RODRIGO 

NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados em virtude do 

falecimento do Antonio Menoli.

A inventariante noticia às fls. 42 a existência de testamento cerrado.

Deste modo, ante a informação trazida aos autos, vejo que o testamento 

deverá ser distribuído em autos apartados, nos termos do art. 735, do 

CPC.

Com efeito, esta ação visa apenas uma autenticação do estado em que o 

documento foi apresentado em Juízo. Ademais, deve-se observar que a 

ação de apresentação, registro e cumprimento de testamento público tem 

rito próprio, devendo ser distribuída em autos apartados, com a devida 

participação do Ministério Público.

Posto isso, intime-se a inventariante para devida distribuição da ação em 

autos apartados, sendo ainda que estes deverão ser apensados a este 

feito, para posterior recebimento e decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140333 Nr: 10888-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, GUSTAVO 
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PORTO FRANCO PIOLA - OAB:13.978-A/MT, JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - 

OAB:11.086, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 992/993, para tanto, INTIME-SE o Município de 

Tangará da Serra/MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe a 

este juízo acerca do cumprimento de sentença, esclarecendo quanto a 

ausência de atendimento da etapa berçário e à insuficiência de vagas 

para a etapa maternal.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330084 Nr: 26339-81.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GUARDA DE BARROS CAMARGO, 

ESPOLIO DE OSCAR DE BARROS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE BARROS CAMARGO - 

OAB:5336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intime-se.Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 7540-73.2008.811.0055

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT, UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 80, para tanto, OFICIE-SE a fonte pagadora 

Naturafrig, para que proceda com o desconto mensal da remuneração 

percebida pelo requerente Gilberto Aparecido Alves Damasceno, a título 

de alimentos em favor da filha Gabrielly Aparecida Alves Damasceno, no 

importe de 2/3 (dois terço) do salário mínimo vigente, a ser depositado na 

conta bancária da representante legal da criança, Sra. Cristiane Francisca 

Alves, conta 3142-5, operação 013, agência 2086, Caixa Econômica 

Federal.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306046 Nr: 7537-35.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...)DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que 

dos autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição do Sr. Rivelino de Barros Lobo, DECLARANDO-O 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Icaro Djeison de Oliveira 

Libo, qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do 

artigo 755, inciso I, do CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As 

partes desistem do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, 

§ 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença 

no registro civil das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento do interditando, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Expeça-se o termo de curatela 

definitivo. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Marcela de Souza Garcia Sguarezi, analista 

judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62784 Nr: 4317-49.2007.811.0055

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADS, CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 528 do 

CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 1.121,37 (um mil cento e 

vinte e um reais e trinta e sete centavos), com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 326050 Nr: 23233-14.2019.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAP, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319622 Nr: 18455-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA ANDRUCHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino que se registre em livro próprio o testamento 

público deixado pelo de cujos João Bosco Diniz Junqueira, após o qual, 

remeta-se cópia à repartição fiscal.Em seguida, arquive-se o testamento.O 

testamento deverá ser cumprido no regular processo de inventário.Nomeio 

a requerente testamenteira dos presentes autos, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, assine o Termo de Testamentaria (artigo 735, § 3º, do CPC), 

após o qual, expeça-se certidão do processado para juntada nos autos do 

inventário, para observação e cumprimento da vontade do testador.Custas 

pela parte requerente, contudo anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Após, traslade-se cópia da 

sentença aos autos de inventário, tombados sob código nº 307764, 

arquivando-se o presente feito, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330986 Nr: 666-52.2020.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Posto isso:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98), podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição 

inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV – DEFIRO a 

oferta de alimentos provisórios em favor do menor Davi Amorim Dutra, no 

valor equivalente a 1.43%, correspondente a R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), deduzidos os valores da mensalidade do plano de 

saúde e da mensalidade escolar, a serem pagos pelo requerido por meio 

de depósito na conta bancária de titularidade da requerente.V – 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI – 

CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou 

do requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas 

de advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331101 Nr: 785-13.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDS, CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Diante de petitório e estando preenchidos os requisitos do art. 523 e 524, 

do CPC, prossiga-se o cumprimento de sentença, conforme as 

determinações contidas nesta decisão:

Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

I. INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do débito, acrescido 

de custas e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

II. Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pela parte 

exequente.

III. Em havendo indicação de bens pela parte credora, PENHOREM-SE os 

bens indicados (CPC, art. 524, VII).

IV. Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525);

 V. Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

VI. Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331137 Nr: 820-70.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSG, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

III - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

IV - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 331143 Nr: 829-32.2020.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRC, VPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderá ser 

revogado a qualquer tempo.

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

III - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

IV - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249213 Nr: 15990-87.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 24.171, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição de fls. 152/153.

Decorrido prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 197840 Nr: 13021-70.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRLG, GLG, FDJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 84, para tanto, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora por intermédio do procurador 

legal, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do feito.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 242107 Nr: 10453-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADJ, IADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15.464, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 - MT

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 50, razão pela qual:

I - EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo 

restrito à fl. 32.

II – INTIME-SE o executado para, no prazo legal, manifestar sobre a 

referida penhora.

III - Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203932 Nr: 17886-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWSS, AJSS, CSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Vistos.

INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 605,85 (seiscentos e 

cinco reais e oitenta e cinco centavos), com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.

Com a juntada da justificativa pelo UNIJURIS, abro vista a Defensoria 

Pública, para formular pedidos pertinentes.

Em seguida, vista ao Ministério Público, para querendo, manifestar-se.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307502 Nr: 8739-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS, JBSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a renúncia da atual curadora do interditado João Batista Severino da 

Silva, INTIME-SE a Sra. Ada Severino Neves Teixeira para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar interesse na curatela do genitor.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, INTIME-SE a parte requerente 

para manifestar-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307792 Nr: 8985-43.2019.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HFRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 

16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT
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 Vistos.

 Considerando a manifestação da parte requerida, DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273789 Nr: 4117-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEIA JOSE FERNANDES DE PAULA, MARIA 

FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

Notificando:TERCEIROS E INTERESSADOS

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos 

autos consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - 

DECRETO a interdição da Sra. Maria Fernandes Pereira, DECLARANDO-A 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da 

curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Gisleia Jose Fernandes 

de Paula, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos 

do artigo 755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da interditada. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262563 Nr: 26628-82.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, Déborah Barbosa Camacho - OAB:11335, MAIKE 

FERREIRA DOS ANJOS - OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos.

Indefiro os petitórios de fls. 174 e 175/176, uma vez que a sentença 

proferida à fl. 96 transitou em julgado, cabendo as partes proporem ação 

adequada para a satisfação da obrigação.

Intime-se.

Não havendo propositura de ação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265833 Nr: 29068-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSP, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da parte autora sem que a mesma 

apresentasse manifestação, sendo assim, intimo os seus procuradores 

constituído nos autos, para manifestarem, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265834 Nr: 29070-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSP, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da parte autora sem que a mesma 

apresentasse manifestação, sendo assim, intimo os seus procuradores 

constituído nos autos, para manifestarem, no prazo de 05 ( cinco) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65374 Nr: 6876-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que 

proceda com a atualização do cálculo do débito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para prosseguimento do cumprimento das determinações exaradas 

no respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 4123-83.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFBDC, KGDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDCJ, MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, MARCOS AURÉLIO DE MELO - OAB:7246, MUNIR 

MOHAMAD H. HAJJ - OAB:5.672
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 Certifico que nesta data, intimo a parte executada, por meio do seu 

procurador constituído nos autos, para manifestar-se a respeito dos 

documentos apresentados ás fls. 382/388, no prazo de 05 (cinco)dias.

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225537 Nr: 14667-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA SOARES SILVA, DIOMAR ALVES 

SOARES, JAUSTEI ALVES SOARES, IRANI ALVES SOARES, DARCI 

ALVES SOARES, ESPOLIO DE SEBASTIÃO ANALIS SOARES, EDSONIA 

DE CASTRO SOARES, SANIA MARA DE CASTRO, DIVINO NECIOMAR 

ALVES SOARES, ADELINO ALVES SOARES, ROGER MAIKON DE SOUZA 

SOARES, APARECIDA DE CASTRO SOARES, KARINA DE SOUZA 

SOARES, ELÇA ALVES SOARES, JOAO ROBERTO SOARES, ARMESINA 

ALVES SOARES, APARECIDO LEODENISE SOARES, JOSÉ CARLOS 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLIO DE ADELINO FRANCISCO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, RODRIGO ASCARI SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:21994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que restaram cumpridas as 

determinações de fls. 140/140-v, contudo, as últimas declarações 

(fls.168/172) apresentam inconsistências e/ou ausências de informações 

de nomes dos herdeiros, estado civil, nomes dos cônjuges e 

qualificações, contrapondo com os documentos pessoais constantes nos 

autos.

Posto isso, INTIME-SE o inventariante para que, no prazo de 15 (quize) 

dias, junte aos autos as últimas declarações, devidamente refeitas, 

fazendo constar corretamente os nomes dos herdeiros, estado civil, 

nomes dos cônjuges dos herdeiros, qualificações completas, a fim de que 

estejam em consonância com os documentos pessoais apresentados nos 

autos, tudo isso, no intuito de afastar futuras retificações.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 320946 Nr: 19554-06.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 (...)Posto isso, com a cognição própria ao momento, ESTABELEÇO a 

guarda unilateral para a genitora, o que se pretende evoluir para a guarda 

compartilhada, com o seguinte direito de visitas para o genitor em relação 

à filha Lais Sampaio Domingos Barreto(...)No tocante ao filho Lorenzo 

Sampaio Domingos Barreto, pela sua tenra idade, pois nascido em 

29.03.2019 (fl. 22), até o final do mês de março/2020, o genitor visitará o 

filho na casa do avô paterno, todos os sábados, pelo período de 03 (três) 

horas, das 14h às 17h, salvo se os genitores convencionarem outro 

período, o que desde já chancelo, para que construam, gradualmente, os 

laços afetivos. No mês de abril/2020, as visitas serão alternadas, como no 

item (a) supra, na casa do próprio genitor, pelo período de 03 (três) horas, 

das 14h às 17h, salvo se os genitores convencionarem outro período, o 

que desde já chancelo.Por fim, a partir do mês de maio/2020, as visitas ao 

filho Lorenzo Sampaio Domingos Barreto seguirão como estipulados para 

a filha Lais Sampaio Domingos Barreto.No mais, a mesma equipe 

multiprofissional que elaborou o laudo de fls. 69/74 deverá supervisionar 

as visitas durante o primeiro mês. Ao final do que deverá emitir relatório 

conclusivo, inclusive, se achar necessário, sobre a continuidade da 

supervisão. Ainda, como aconselhado à fl. 73-verso, com urgência, o Sr. 

Gestor Judiciário DEVERÁ agendar data, hora e local para a participação 

dos genitores na Oficina de Pais e Filhos, sendo certo que deverão 

comparecer acompanhados dos seus filhos a partir de 06 (seis) anos de 

idade, inclusive os adolescentes de até 18 (dezoito) anos.(...)No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o 

relatório multiprofissional de fls. 69/74. AGUARDE-SE a audiência de 

conciliação de fl. 164. Após, com o acordo ou, se inexitosa a audiência, 

esgotada a fase postulatória, AO “Parquet”, oportunidade em que, 

inclusive, poderá se manifestar sobre relatório multiprofissional de fls. 

69/74. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325060 Nr: 22609-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRC, ASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa manifestar-se acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, que segue em termos transcrita: "(...) NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO de Ronair Cardoso dos Santos, posto 

que, não visualizei o referido número residencial informado nos autos, pois 

o menor número daquela, gira em torno do número 1200 e, também, 

conforme informações de moradores, daquela, que desconhecem, 

requerido, como morador da mesma.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325676 Nr: 23008-91.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSEV, SAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para possa dar 

cumprimento a decisão de fl. 69, no prazo de 05 (cinco)dias.

Isabelle V. Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329064 Nr: 25569-88.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Auzani Stallbaum - 

OAB:18737/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ...Posto isso:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 

98), podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição 

inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

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

aos autos elementos comprobatórios que justifiquem o levantamento dos 

valores pretendidos na inicial, nos termos da fundamentação 

supra.Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 329105 Nr: 25597-56.2019.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFBDS, GES, JG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - DEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte 

autora, razão pela qual CONCEDO a guarda provisória da menor Katyelli de 

Assunção Gonçalves em favor dos requerentes Fagner Figueiredo Batista 

da Silva e Grazielle Eloise Chimidt, sem prejuízo de revogação, a qualquer 

tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória.II - 

INTIME-SE a equipe técnica do juízo para que, realize estudo psicossocial 

no domicílio dos requerentes, Sr. Fagner Figueiredo Batista da Silva e da 

Sra. Grazielle Eloise Schimidt, a fim de verificar a possibilidade de 

concessão de guarda definitiva da menor Katyelli de Assunção Gonçalves 

em favor dos requerentes Fagner Figueiredo Batista da Silva e Grazielle 

Ellise Schimidt, devendo juntar aos autos relatório em data anterior a 

realização da audiência.Sem prejuízo da determinação acima, DESIGNO 

audiência para o dia 19/05/2020, às 15h00min.Intimem-se os requerentes e 

a adolescente Katyelli de Assunção Gonçalves.Notifque-se o Ministério 

Público.Às providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141072 Nr: 416-97.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDM, JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vitor Lima Ribeiro - 

OAB:23387/O

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) requerido(a), para que 

possa tomar conhecimento da r. sentença homologatória que segue 

transcrita: "Vistos. Conforme se depreende dos autos, as partes 

entabularam acordo às fls. 86/89, pugnando pela homologação do referido 

acordo, e, por consequência, a extinção do feito. Posto isso, e em 

concordância com o parecer ministerial, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação de fl. 134, celebrada nestes 

autos. Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de 

Processo Civil. Por fim, PROCEDA o Sr. Gestor Judiciário com o 

recolhimento de eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem 

como levantamento de qualquer restrição realizada em desfavor do 

executado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas às partes, uma 

vez que estas transigiram antes da sentença, nos termos do art. 90, § 3º, 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após, procedidas às anotações de 

estilo, arquivem-se os autos. Às providências.", referente ao respectivo 

feito.

 Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313437 Nr: 13437-96.2019.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição de Lucas Pereira, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, a fim de 

gerir atos financeiros e econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o 

artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. II – 

NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Andreia Pereira Domingos, qualificada nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC; Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência. As partes desistem 

do prazo recursal. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento do interditando, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Expeça-se o termo de curatela definitivo. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314398 Nr: 14227-80.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Maria do Socorro Gualberto Bitencurt, 

DECLARANDO-O incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Maria Sueli da Silva de Oliveira, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 
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interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177299 Nr: 19417-97.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Certifico que intimo o advogado da parte requerida da decisão judicial de 

fls. 115, abaixo transcrita, bem como, intimo o(a) advogado(a) da parte ré 

para que compareça na audiência designada acompanhado(a) de seu(ua) 

constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

DECISÃO: “Vistos. Designo audiência de conciliação para a data de 

01/04/2020, às 13h30min. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299222 Nr: 7-77.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, PAULO CEZAR 

MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento deuma 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila Esmeralda, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122276 Nr: 1342-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA DA SILVA SANCHES ROMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIT COMERCIO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, JOSE MARCOS ALCALDE, MARCOS 

ALEXANDRE RODRIGUES, IVONOE CAPUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos, o endereço atualizado do executado Marcos 

Alexandre Rodrigues.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 30086-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - 

OAB:MS 5.871

 Certifico que intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado aos autos às fls. 162/163.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219791 Nr: 9743-27.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO 

- OAB:7.659/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação das partes, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de 

honorários periciais juntada às fls.89/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254053 Nr: 19923-68.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983-PE, CARLOS ALEXANDRE 

GUIMARÃES PESSOA - OAB:288595-A

 Certifico que intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre o laudo pericial juntado aos autos às fls. 299/301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325380 Nr: 22831-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, JDC.GASPAR-SC- 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 17, 

impulsiono os presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de cinco 

dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000145-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))
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CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000145-90.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE 

TANGARÁ DA SERRA IMPETRADO: MARIA DAS GRAÇAS SOUTO 

Vistos... Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra em face da Sra. Maria 

das Graças Souto – Secretária Municipal de Administração. Consta da 

Inicial que a Portaria nº 1359, de lavra da administração municipal, foi 

responsável por estabelecer os períodos relativo às férias dos servidores 

municipais, sendo que restou determinado que aos servidores da 

educação, em sua maioria, seria compreendido entre 02/01/2020 a 

31/01/2020. Porém segundo a Inicial estes servidores ainda não 

receberam o salário e o adicional de férias, o que lhes ocasionam 

prejuízos financeiros e transtornos de bem-estar, pois estão 

impossibilitados de usufruir devidamente do lazer que durante todo ano foi 

planejado. Nestes termos, teria o Presidente do Sindicato, ora impetrante 

ido diversas vezes durante esse mês em busca de repostas no 

departamento pessoal bem como com a impetratada do Município, 

requerendo o devido pagamento, porém a única resposta encontrada seria 

de que não pode fazer o pagamento ainda, pois não esta no “planejamento 

anual”. É o relato do Inicial, decido. Compulsando os autos, denota-se que 

o pedido liminar baseia-se na Portaria que estabeleceu os períodos para 

usufrutos das férias pelos servidores municipais; e em cópias de extratos 

bancários de duas servidoras, de onde pude auferir que aparentemente 

não há depósitos relativos ao terço constitucional. De outra banda foi 

aventado na Inicial, que o representante e Presidente do Sindicato autor 

esteve por mais de uma vez cobrando explicações junto à administração 

municipal, sendo alegado que não haviam feito o pagamento por falta de 

planejamento anual. Não obstante, não há nos autos nenhum documento 

neste sentido, necessário para se analisar a tutela de urgência; não 

havendo sequer como se analisar o tido ato coator e ilegal perpetrado pela 

autoridade coatora. Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, 

juntando documentos que comprovem a negativa do pagamento do 

adicional de férias , em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

mesma. Decorrido o prazo, com ou sem emenda, tornem os autos 

conclusos para análise da liminar ou extinção da ação nos termos do art. 

485, I do CPC, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 24 de janeiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161806 Nr: 12695-81.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PINHEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 12695-81.2013 – Código 161806

Vistos,

Cuida-se de Ação para Conversão de Amparo Assistencial ao Idoso em 

Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por João Pinheiro da Cruz em face 

do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos.

A parte autora aduz, sinteticamente, que exerce atividade rural, possui 

benéfico assistencial de Amparo Social ao Idoso, porém possuía direito à 

concessão do beneficio objeto desta ação. Requer a condenação do 

requerido a converter o atual beneficio pela aposentadoria rural por idade.

 Com a inicial apresentou os documentos de fls.18/58.

Citado, o requerido contestou a inicial, alegando a ausência de interesse 

processual, sem adentrar ao mérito, tendo em vista que a parte não havia 

intentado pela via administrativa.

Após sentença de fls. 90/93, o requerido interpôs recurso de apelação, a 

qual foi julgada procedente pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, visto que não houve requerimento administrativo, conforme 

acórdão de fls. 124.

Assim, nas fls. 134/135, o requerente juntou o pedido administrativo, 

indeferido pela Autarquia.

 Por fim, a Requerente convalidou as provas e consequentemente, 

apresentou alegações finais, requerendo a procedência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade ao trabalhador 

rural é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: 1) o 

implemento da idade, que é de (60) sessenta anos, se homem, e 55 

(cinquenta e cinco anos), se mulher (Lei nº 8.213/91, art. 48, § 1º); e 2) o 

exercício da atividade rural: 2.1) ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício; 2.2) pelo 

número de meses idênticos à carência exigida (§ 2º, do citado artigo).

Veja-se que a lei dispensou o trabalhador rural de comprovar o 

recolhimento de contribuições em número necessário à obtenção do 

benefício previdenciário, exigindo apenas a demonstração do exercício de 

atividade rural pelo período equivalente. Tal demonstração, a teor do 

disposto no artigo 55, §3º, da mesma lei, deve apresentar lastro em início 

de prova documental.

Por outro lado, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de 

serviço e especial no caso dos segurados inscritos na Previdência Social 

até 24 de julho de 1991, bem como dos trabalhadores rurais obedecerá à 

tabela contida no artigo 142 da Lei de Benefícios, que leva em conta o ano 

em que o segurado implementou todas as condições para a obtenção do 

benefício.

Pois bem. O autor, hoje com 76 anos de idade (fls. 18), afirmou que 

sempre laborou no meio rural. Para comprovar o alegado, apresentou os 

documentos de fls.18/58.

Além disso, segundo as testemunhas Srs. Paulo e João, fls. 88/89, ambos 

foram congruentes em informar que a parte autora sempre logrou do 

exercício rural como fonte de renda.

Os indícios materializados na prova documental de que a parte autora 

satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido restaram 

corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta acabou 

por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de economia 

familiar.

Embora tenha apresentado a prova testemunhal, ela por si só não pode 

ser fundamento suficiente para ensejar à comprovação da atividade rural, 

portanto, necessário se faz a produção de provas para averiguação dos 

requisitos essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a qual a Lei 

8.213/91 prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”.

 Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91 imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

A respeito colaciona-se acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26)

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência da condição de trabalhador rural, regime de economia familiar 

e comprovação, a se iniciar por um mínimo lastro probatório documental, 

do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua.

Pois bem, visando se desincumbir do ônus probatório, no que tange a 

prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de casamento 
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do autor (fl.19) demonstrando que a atividade rural familiar se estende por 

aproximadamente 50 (cinquenta) anos.

É o que se relaciona com o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 

3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A 

PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO 

DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA 

REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de 

reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais 

antigo juntado como início de prova material. 2. De acordo com o art. 400 

do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao 

disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente 

estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" 

(Súmula 149/STJ). 3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de 

ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante 

apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por 

testemunhos idôneos. Precedentes. 4. A Lei de Benefícios, ao exigir um 

"início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à 

contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades 

deste, notadamente hipossuficiente. 5. Ainda que inexista prova 

documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido 

em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas 

instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o 

trabalho do autor desde 1967. 6. No caso concreto, mostra-se necessário 

decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses 

em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho 

urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor 

como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a 

circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de 

atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os 

juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos 

termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a 

partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para 

caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil. (STJ - REsp: 1348633 SP 2012/0214203-0, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

28/08/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2014)

No caso dos autos, o documento de fls. 134/135 comprova ter havido 

requerimento administrativo em 17/08/2016 a conversão do benefício do 

LOAS em Aposentadoria Rural indeferido. Assim, este é o termo a quo que 

deve ser também observado.

Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

muitos anos, como exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o feito para declarar que o autor 

desempenhou atividade rural, na qualidade de segurado especial, por 

período suficiente para concessão da benesse pretendida e, por 

conseguinte, condenar o INSS a converter o benefício antes implantado 

(LOAS) em aposentadoria por idade rural à parte autora, no valor 

correspondente a um salário mínimo mensal, nos termos do artigo 48, §1º 

e §2º, c.c. o artigo 143, ambos da Lei nº 8.213/91, a partir do requerimento 

administrativo (17/08/2016 fls. 134/135).

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149503 Nr: 9488-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSE SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 149503

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, fls.165, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128182 Nr: 6112-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 128182

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, fls.168-v, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 
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405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179091 Nr: 21170-89.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 21170-89.2014 – Código 179091

Vistos,

Cuida-se de Ação Especial por Tempo de Contribuição ajuizada por 

Geraldo Moreira de Souza em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso, que o autor possui mais de 25 (vinte e 

cinco) anos de trabalho em condições especiais, e, consequentemente, 

preenche os requisitos da Lei 8.213/91.

Em decorrência, ajuizou a presente ação objetivando a condenação do 

requerido a conceder-lhe o aludido benefício, pugnando pela antecipação 

da tutela.

 Através da decisão de fls. 95/96, foi recebida a inicial, a qual ensejou o 

deferimento da tutela e determinando a citação do demandado.

 Importante destacar que, o pedido administrativo foi juntado pela parte 

autora na exordial dos pedidos preliminares, no qual se noticia as 

fls.70/71.

Citado, o requerido contestou a inicial, alegando a ausência de interesse 

processual, sem adentrar ao mérito, tendo em vista que a parte não havia 

intentado pela via administrativa.

Por conseguinte, ambos citados para apresentarem provas a produzir, o 

autor pleiteou a procedência da lide, a autarquia deixou transcorrer o 

prazo “in albis” para manifestar-se.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, insta salientar que se enquadra na aposentadoria 

especial o trabalhador que exerça funções em ambientes considerados 

perigosos ou nocivos à saúde.

 Assim, o segurado pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de 

contribuição desde que comprovado exposição contínua e ininterrupta 

durante a jornada de trabalho a riscos e agentes nocivos, observada a 

carência de 180 contribuições mensais, ressalvada a tabela de transição 

prevista no art. 142 da Lei 8.213/91.

Sob este aspecto, ressalto que o segurado deverá exercer suas 

atividades integralmente em condições especiais, não sendo admitida a 

soma de períodos comuns para fins de concessão de aposentadoria 

especial, consoante §3º do artigo supramencionado.

Observando-se ainda, que a jurisprudência se firmou no sentido de que a 

legislação aplicável para caracterização deve ser aquela vigente na época 

do exercício, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em 

consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos n. 53.831/64 e 

83.080/79, até 05.03.1997. Após, pelo Decreto n. 2.172/97, sendo 

irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de 

serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei nº 9.032/95.

Além disso, segundo os documentos encartados na exordial, entre as 

fls.29/94, o autor durante o período em que trabalhou para a Usina 

Itamarati, ficou exposto a agentes nocivos durante todo o labor no qual 

ficou empregado.

Em relação ao período de atividade laborado, insta mencionar que o Autor 

juntou aos autos a cópia dos holerites do tempo de serviços prestados na 

APEMAG-VAQUEIRO (01/09/1983 à 27/06/1984), FAZENDA TANGARA 

(11/10/1984 à 14/06/1986 / 01/08/1986 à 06/03/1987), DESTILARIAS 

ITAMARATI-MECÂNICO (06/01/1988 á 08/12/1989 / 01/06/1990 à 

20/12/1991 / 15/04/1992 à 16/11/1993) e USINAS ITAMARATI-MECÂNICO 

(07/03/1994 à 12/09/2013) totalizando mais de 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, bem como pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 

fornecido pelas empresas em que exerceu suas atividades.

Nesse sentido:

APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. COMPROVAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. ISENÇÃO. 1. 

Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do 

trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo 

segurado e os meios de sua demonstração. 2. A especialidade do tempo 

de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade 

profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou 

formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou 

Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97). 3. Embora a lei 

não preveja expressamente o enquadramento das funções de vigilante no 

rol de atividades especiais, é forçoso reconhecer sua periculosidade, 

independente do uso de arma de fogo, por analogia à função de guarda, 

prevista no item 2.5.7 do Decreto 53.831 /64. (REsp 449.221 SC, Min. Felix 

Fischer). 4. Reconhecimento do tempo especial. 5. Sucumbência 

recíproca. 6. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do 

pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça 

Federal, exceto as de reembolso. Art. 4º , I , da Lei 9.289 /96. 7. Remessa 

necessária não provida.

Neste contexto, se extrai dos autos que o Autor exerceu labor no período 

de 01/09/1983 à 27/06/1984, 11/10/1984 à 14/06/1986, 01/08/1986 à 

06/03/1987, 06/01/1988 à 08/12/1989, 01/06/1990 á 20/12/1991, 

15/04/1992 à 16/11/1993 e 07/03/1994 à 12/09/2013, em condições de 

risco, com sua exposição a agentes nocivos e ruídos acima do exigido.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal ao autor GINILSON LIMA DE AZEVEDO do benefício 

da aposentadoria especial por tempo contribuição, a partir do 

indeferimento do pedido administrativo (fl. 70/71).

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 

devendo-se, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº. 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada 

na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento 

do REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação 

fora interposta após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, ou outro 

índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que 

eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos 

cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.

As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, 

acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 
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do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 140781 Nr: 83-48.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UKAB, GKAB, GERALDO ALVES BATISTA, MAB, GKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° - 83-48.2012– Cód. 140781

SENTENÇA

VISTOS.

 Trata-se de Ação Previdenciária – Aposentadoria Especial – Pensão por 

Morte ajuizada por Uziel Kézio Alves Batista, Geziel Kézio Alves Batista, 

Mikaélle Alves Batista e Gabriel Kézio Alves Batista, menores impúberes à 

época, representados pelo seu genitor Geraldo Alves Batista, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Ressai da inicial que o requerente era casado com a senhora Maria Helena 

Cardoso da Silva Batista, e que esta veio a falecer no dia 02/04/2003, 

ocasião em que exercia atividade rural.

Com a inicial vieram os seguintes documentos; certidão de casamento 

(fl.14), certidão de nascimento (fls. 16/19), declaração de atividade rural 

emitida pelo sindicato (fls. 21/23), contrato particular de arrendamento 

(fl.25), certidão de óbito da Sra. Maria Helena Cardoso da Silva (fl.27) e o 

indeferimento administrativo (fl.29).

Assim, alega que desenvolvia juntamente com o sua falecida esposa 

atividade rurícola, de forma que a mesma fazia jus ao benefício da 

aposentadoria rural.

Contestação apresentada às fls. 34/42, requerendo a improcedência do 

pedido, bem como fez juntar extrato do CIS (Cadastro Nacional de 

Informações Sociais) do requerente Geraldo Alves Batista (fls. 43/48).

Devidamente intimada, a parte requerente impugnou a contestação, 

requerendo a procedência dos pedidos (fls.49/50).

Designada audiência (fl.52), foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

a parte autora e gravadas no CD-R (fl.59).

O r. Juízo, julgou improcedente a demanda, com base nos documentos 

juntados, atestando que a falecida não possuía qualidade de segurada 

especial à época dos fatos (fls.60/62).

O requerente interpôs recurso de apelação (fls.63/66), o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região anulou a sentença, considerando que não houve 

manifestação do Ministério Público, haja vista que envolvia interesses de 

incapazes (fls. 78/82).

Assim, o parquet pugnou pela juntada do extrato do CNIS do INSS 

(fls.105/108), em relação à falecida, cumprido conforme fl.111.

Por fim, em fls. 118, o Ministério Público deu o parecer favorável à 

demanda, requerendo, assim, a procedência dos pedidos da exordial.

 Vieram os autos em concluso.

É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Trata-se de ação previdenciária objetivando o benefício de pensão por 

morte, insculpido nos artigos 18, inciso II, “a” e 74 e seguintes da Lei n.º 

8.213/91; regulada sua concessão pelo Decreto n.º 3.048/99, artigos 30, 

inciso I, e 105 e seguintes.

Cumpre observar primeiramente se o companheiro da requerente possuía 

a qualidade de segurado especial estando, portanto, enquadrado na 

hipótese do art. 11, inciso VII, parágrafo 1º, da Lei 8.213/91.

O Regulamento da Previdência Social, Decreto nº 3.048/99 disciplina os 

segurados no artigo 9º, enquadrando-se a requerente no inciso VII do 

artigo 9º. “VII - como segurado especial - o produtor, o parceiro, o meeiro 

e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e seus assemelhados, que 

exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia 

familiar, com ou sem auxílio eventual de terceiros, bem como seus 

respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis 

anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem 

comprovadamente com o grupo familiar respectivo.”

 Do Decreto n.º3.048/99 o artigo 18 inciso IV, trata da inscrição do 

segurado nos seguintes termos: “Art. 18. Considera-se inscrição de 

segurado para os efeitos da previdência social o ato pelo qual o segurado 

é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante 

comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e 

úteis a sua caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu 

parágrafo único, na seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, 

de 29.11.1999) IV - segurado especial - pela apresentação de documento 

que comprove o exercício de atividade rural; e (Redação dada pelo 

Decreto nº 3.265, de 29.11.1999)”

 Ademais, a filiação do rurícola à previdência decorre, automaticamente, 

do exercício da atividade, vez que segurado obrigatório, mantendo, pois, a 

qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de 

contribuições.

Neste sentido, verifica-se que a requerente logrou êxito em comprovar os 

requisitos acima expostos.

Desta feita, dos documentos acostados aos autos, depreende-se que de 

fato ambos foram casados, e conforme o a certidão de óbito do “de cujus” 

(fl. 27), este exercia a atividade de lavrador, de forma que restaram 

comprovados como indícios idôneos da atividade exercida, razão pela 

qual, verifico que o de cujus era segurado da previdência na qualidade de 

segurado especial.

Ademais, fora produzida ainda prova testemunhal, onde as ambas as 

testemunhas corroboraram que a requerente e seu esposo trabalharam na 

lavoura durante mais de 20 anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Pensão por Morte ajuizada por Uziel Kézio Alves Batista, Geziel Kézio 

Alves Batista, Mikaélle Alves Batista e Gabriel Kézio Alves Batista, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, para 

condenar o requerido a conceder e, via de consequência, implantar o 

benefício de pensão por morte em favor dos autores, no importe de 1/4 do 

salario mínimo para cada filho, a partir da data do indeferimento 

administrativo (fl.29).

A correção monetária deve incidir sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899, de 8 de abril 

de 1981, conforme manual de orientação de procedimentos para os 

cálculos na justiça federal. Os juros moratórios são devidos no percentual 

de 1% a. M. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a. M. conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança. Contam-se da datado indeferimento 

administrativo, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a 

ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

 Por conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que 

DETERMINO que se implante o benefício imediatamente, devendo se 

comprovar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

 Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula nº 111/STJ, 

isentando-o do pagamento das custas processuais.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 09 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 319843 Nr: 18651-68.2019.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELLE VITORIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, gilberto reis moretto - OAB:23999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 18651-68.2019 - cód. 319843

Vistos.

1. Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais 

contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 2. Defiro a Gratuidade da Justiça, nos termos da Lei nº 1.060/50 (fls. 

74/77).

3. Diante do fato de que no presente caso não se admite auto composição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

4. CITEM-SE os Requeridos para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos 

do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato 

feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC).

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 09 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 131518 Nr: 1252-07.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LUCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Processo Cível nº 1252-07.2011 Cód. 131518

Vistos e examinados.

A parte autora vem aos autos noticiar que o requerido, após a realização 

de perícia médica administrativa; cessou o benefício concedido neste feito. 

Assim sendo pleiteia que seja determinada a sua imediata reimplantação.

O INSS já havia procedido em outros feitos com a cessação administrativa 

de benefícios, baseando-se na Lei nº 8.213/91 artigo 60, §10º alterado 

pela Lei nº 13.457/2017.

 É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

A parte autora entende que não deve haver a cessação do benefício, eis 

que concedido judicialmente. Afirma ainda que a sua incapacidade 

permanece; motivo pelo qual encontra-se inapto para o trabalho.

Conforme preceitua a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 46: “O aposentado 

por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua 

aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.” ou 

seja, permite-se, aqui, a convocação para que sejam verificados se os 

requisitos para a manutenção ou concessão do benefício se mantêm.

 Tal dispositivo reforça a determinação constante do artigo 71 da Lei n.º 

8.212/91, que estabelece: “O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 

deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do 

trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, 

atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como 

causa para a sua concessão.”

Contudo, não se pode olvidar que o benefício é decorrente de decisão 

judicial transitada em julgado, de modo que o laudo pericial realizado na 

autarquia não é suficiente para a rescisão da coisa julgada, funcionando 

tão somente como um início de prova a instruir o pedido de cessação da 

aposentadoria por invalidez a ser formulado em ação judicial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE 

DETERMINOU QUE O INSS RESTABELECESSE A APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DO AUTOR, CESSADA APÓS A REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA MÉDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU 

– IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE CUJA 

CESSAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

REVISIONAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTITUATIVA – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 71 DA LEI N. 8.212/91 E 506, INC. I, DO ATUAL CPC – DECISÃO 

MANTIDA. Recurso não provido. (TJ-SP 20519078720178260000 SP 

2051907-87.2017.8.26.0000, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de 

Julgamento: 10/04/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 20/04/2018)

Ressalte-se, aliás, tratar-se de exceção à regra da imutabilidade da coisa 

julgada, o que somente é possível por trata-se de relação de trato 

sucessivo, a teor do art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 

relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 

modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 

pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Ante o exposto, DETERMINO o imediato restabelecimento/manutenção do 

benefício, motivo pelo qual nesta data, fazendo uso do sistema 

JUSCONVÊNIOS, foi requerida a implantação/manutenção do benefício, 

conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 10 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 328991 Nr: 25511-85.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA SILVA GREGORIO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE PROCESSO CÍVEL CÓDIGO 328991

VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. O feito não se insere 

nas exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009.

Inclusive temos feito gestão junto a Subseção local, que tem encaminhado 

tais informações quanto a tal hipótese, evitando-se atrasos decorrentes 

do endereçamento equivocado.

No caso, o valor impugnado não atinge o montante de 60 (sessenta) 

salários mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. 

Assim, declino da competência para julgar o presente feito para o 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA desta comarca.

Observo que como medida mais célere e econômica, convém o 

arquivamento do feito para que o autor, atento aos artigos 5.º e 6.º do 

NCPC, possa promover o protocolo diretamente junto ao Juizado da 

Fazenda Pública.

Intime-se via DJE, inclusive para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a extinção sem resolução do mérito, possibilitando a imediata 

tramitação no PJE (na unidade jurisdicional competente).

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 014 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138688 Nr: 9113-44.2011.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: JOÃO BURIOLA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Benefício Previdenciário – Cód. 138688

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328027 Nr: 24830-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO / FAZENDA 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO COUTINHO CHAVES 

- OAB:13767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, concedo a tutela cautelar antecedente pleiteada, 

mediante prestação de caução, para determinar que a parte requerida se 

abstenha de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, 

incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e realizar o 
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protesto junto aos cartórios. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, apresentar a caução.Formalizada a caução, sendo que no caso de 

bem imóvel, mediante a apresentação de nova matrícula com o registro da 

garantia, intime-se e cite-se a parte requerida, para cumprir a tutela 

cautelar deferida e nos termos do artigo 306 do CPC, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir (prazo para contestação – 05 

dias).Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Efetivada a tutela cautelar, o 

pedido principal terá de ser formulado pela parte autora no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 308 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-seTangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020.Leilamar 

Aparecida RodriguesJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146198 Nr: 5903-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o instrumento de mandato de fls.20 não contém poderes 

especiais para renunciar, conforme exigido no item 02 - "a" -das fls. 155, 

diante disso, intimo a patronesse do demandante para que colacione a 

procuração contendo o aludido poder, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257728 Nr: 22953-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PEREIRA VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Leonardo Pereira Valdameri, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 62 foi certificado o não cumprimento do mandado, visto que o veículo 

não fora encontrado, contudo o requerido foi citado.

Instado a se manifestar, o requerente pugnou pelo julgamento do feito (fl. 

74).

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, proceda-se a orientação ao Sr. Oficial de Justiça para que se 

neste e em outros feitos semelhantes atentar-se quanto a necessidade de 

cumprimento da apreensão do bem alvo da ação em comento para após, 

caso apreendido o bem, realizar a citação da parte requerida, conforme 

preceitua o parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Outrossim, uma vez que na ação de busca e apreensão a citação só se 

dá por meio do cumprimento integral da liminar de busca e apreensão, 

conforme previsto pelo parágrafo 3º do artigo 3 do Decreto-Lei 911/69, a 

ausência de cumprimento da liminar implica na ausência de citação, sendo 

certo que, é justamente a ausência de localização dos bens que viabiliza a 

conversão da ação.

Assim, em prosseguimento, intime-se o requerente para informar endereço 

para cumprimento da liminar ou requerer o a conversão do feito.

Apresentado novo endereço, expeça-se desde já o competente mandado.

Postulada a conversão do feito, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 325916 Nr: 23141-36.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRICIELE ALMEIDA DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese a idoneidade material da caução apresentada, verifica-se 

que o veículo esta registrada em nome de terceiro, qual seja, Batista Com. 

de Gas e Agua Mineral Ltda Epp., conforme cópia do CRLLV e extrato do 

veículo às fls. 56/57, fato que deve ser regularizado para a aceitação da 

garantia ofertada. Assim, deverá a requerente comprovar a titularidade do 

bem ou apresentar nos autos anuência expressa do real titular para o 

recebimento e substituição da garantia.

Outrossim, considerando o certificado em fl. 50, dando conta que o 

requerido não foi regularmente citado para comparecimento à audiência de 

tentativa de conciliação realizada à fl. 49, designo nova data para tentativa 

de conciliação para o dia 1 de abril de 2020, às 14:30(MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.

Advirta-se o requerido que em não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e 

quedando-se a requerida inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial sendo lhe aplicado os efeitos da revelia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Intimem-se as partes para comparecimento ao ato.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27166 Nr: 304-75.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi em 

desfavor de Manoel Messias da Mata, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 463/464, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, razão pela qual pugnaram por 

sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, considerando-se a existência de parcelas a serem 

adimplidas e com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda- se os autos até 20 /03/2020.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 
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remanescentes divididas igualmente entre as partes, conforme artigo 90 § 

2° do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção ou prosseguimento da ação.

Cumpra-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327408 Nr: 24348-70.2019.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO SCHONS, ALEX MARCELO SCHONS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE SCHONS - OAB:66511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3.610-B, João 

Alberto Rodrigues dos Santos Grassano - OAB:23852, MARIANA 

ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6.661

 INTIMAÇÃO DA EMBARGADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 15 DIAS, TAL COMO PRECEITUA OS 

ARTIGOS 920, INICISO I E 431 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL: Vistos 

etc.,Cuida-se de embargos à execução proposto por Jose Inacio Schons e 

Alex Marcelo Schons em face da execução de título executivo extrajudicial 

n.º 20071-11.2019.811.0055 cód. 321632, ajuizada por Gotardo Máquinas 

Agricolas Ltda.Sustentam os embargantes, preliminarmente a nulidade da 

clausula de eleição do foro e a incompetência para o processamento da 

presente execução neste Juízo, nos termos da legislação consumerista; 

nulidade da fiança prestada pelo segundo embargante em razão da 

ausência de outorga uxória. No mérito sustentam a aplicabilidade do CDC 

com a inversão do ônus da prova; o afastamento da multa contratual por 

inadimplemento no patamar de 10% por suplantar o limite máximo legal de 

2%; nulidade da cláusula de renúncia ao benefício da ordem previsto no 

artigo 827 do Código Civil.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, aplicação do CDC com 

inversão do ônus da prova e a concessão de efeito suspensivo.

Assim, pugnam os embargantes pela procedência dos presentes 

embargos com o reconhecimento da nulidade da execução em razão da 

irregularidade do contrato de fiança e a consequente ilegitimidade passiva 

do segundo embargante. Pugnam pela redução da multa contratual ao 

percentual de 2% do débito inadimplido. Requerem a aplicação de efeito 

suspensivo visto que o prosseguimento da execução e a constrição de 

seus patrimônios lhes causarão sérios prejuízos financeiros. Requerem 

ainda a compensação/abatimento dos valores cobrados a maior do saldo 

devedor apurado.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/43.Após, 

os autos vieram-me conclusos.É o relato necessário. Fundamento e 

decido.Inicialmente, considerando-se os elementos apresentados pelo 

embargante, notadamente a declaração de hipossuficiência de fl. 10, 

concedo-o os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados 

pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se 

que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.Recebo os presentes embargos para 

processamento.Pleiteiam os embargantes a concessão de efeito 

suspensivo, haja vista que o prosseguimento da execução com constrição 

dos ativos financeiros gerará prejuízos imensuráveis aos mesmos em 

razão da alegada cobrança abusiva da multa contratual e irregularidade da 

clausula de fiança.Inicialmente, adentro a análise do efeito no qual devem 

ser recebidos os presentes embargos, sendo certo que a regra passou a 

ser o recebimento sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no 

artigo 919 do Código de Processo Civil: “Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo”.Ocorre que o parágrafo 1º do referido dispositivo 

legal permite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos em efeito 

suspensivo, sendo oportuno transcrever a referida regra legal:§1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. (Grifo nosso)Assim prescreve o artigo 

300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.Conforme o 

entendimento supra exposto, tem-se que há necessidade da 

cumulatividade de penhora prévia ou já constituída e o preenchimento dos 

requisitos da tutela provisória para se seja deferido o efeito suspensivo ao 

feito executório.

In casu, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos não 

podem ser recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a execução 

não se encontra garantida bem como não vislumbro motivo suficiente, 

nessa fase preliminar, que enseje no deferimento liminar para suspensão 

da execução eis que o débito perseguido funda-se em título executivo 

extrajudicial com todos os requisitos legais, não apresentando os 

embargantes, nesta fase preliminar, provas ou indícios concretos de 

inexigibilidade ou irregularidades na constituição do crédito perseguido, 

sendo certo que o reconhecimento da abusividade quanto a multa 

contratual, nulidade da cláusula de eleição do foro ou nulidade da cláusula 

de fiança prescinde de dilação probatória e o exercício do efetivo 

contraditório entre as partes.Assim, não restou evidenciado o eminente 

risco que os executados sofrerão caso a execução mantenha-se 

tramitando, vez que apenas sustentou que a não concessão poderá 

atingir seus patrimônios, notadamente bens e ativos financeiros.Por certo 

que expropriação de bens do devedor é consequência lógica da 

tramitação do processo executório, sendo necessária a demonstração da 

eminência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para 

que assim, seja concedido o efeito suspensivo à execução.

Deve ser ressaltado, todavia, que tal decisão se reveste do carácter 

rebus sic standibus, podendo ser modificado caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram, conforme §2º do mesmo dispositivo 

legal.Ante o exposto, recebo os embargos opostos pelos executados 

Jose Inacio Schons e Alex Marcelo Schons, sem efeito 

suspensivo.Determino a intimação da embargada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 

431 do Código de Processo Civil.Após, conclusos para julgamento do feito 

ou designação de audiência (CPC, art. 920, II).Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 320734 Nr: 19358-36.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIBISON WILLIAM BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ante o exposto, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A CONVERSÃO pleiteada pelo requerente, ficando expressamente 

revogada a liminar de busca e apreensão de fls. 27 devendo ser 

levantada a restrição inserida perante o sistema Renajud à fl. 28.Assim, 

inicialmente, determino que seja retificada a distribuição e a autuação do 

feito.Em seguida, em conformidade com a redação dada ao artigo 829 do 

Código de Processo Civil, determino que o executado seja citado, para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, contados a partir 

da citação.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, 

intimando na mesma oportunidade, o executado, sendo que a intimação 

far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada 

pessoalmente.Não sendo o executado localizado para ser citado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar as partes 

devedoras duas vezes em dias distintos; não os encontrando, certificará 

o ocorrido, citando-a por hora certa, nos termos do artigo 830, §1º, do 

CPC.Por fim, em respeito ao disposto no artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida, sendo 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esta verba 

honorária será reduzida pela metade.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151362 Nr: 11509-57.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENO PAULO DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA MARIA RIVALTA E 

SILVA MATIAS - OAB:12076, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:14864/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

II - Permanecendo silentes as partes, encaminhe os autos a Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da penhora Bacenjud no valor R$ 12.929,06, ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 1073/v em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 1074).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143294 Nr: 2809-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZE LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TIAGO PASCHOALIN - 

OAB:202.790-SP

 intimação do advogado da párte autora para manifestar acerca da 

resposta do oficio acostado as fls. 159, no prazo de 15 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Não obstante a ausência de irresignação do executado, com fulcro nos 

princípios da cooperação de menor onerosidade, verifica-se a utilização 

de capitalização de juros nos cálculos elaborados pelo exequente às fls. 

260, ou seja, os juros da planilha de fl. 260 do débito remanescente foram 

calculados sobre os juros da planilha de fl. 256, que também já havia 

calculados juros sobre os juros aplicados na planilha de fl. 232, destoando 

assim do valor original do débito da planilha exordial à fl. 65.

Desse modo, intime-se o exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, abstendo de capitalizar os juros da dívida presente em fl. 65, 

devendo ainda retificar os cálculos subtraindo-se os valores penhorados 

em fl. 235/v, já liberados em seu favor (fl. 251).

Com a nova apresentação do cálculo renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173844 Nr: 15610-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fl. 173 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 1180).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 
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se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177063 Nr: 19132-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO EM FACE JÁ TER SIDO EXPEDIDO ALVARA DE 

LEVANTAMENTO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181776 Nr: 23864-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEIKICHI YONEGURA, TOSHIO 

YONEGURA, PAULO HODEKI YONEGURA, JULIO KELZO YONEGURA, 

TEREZA KIOKO YONEGURA, IZABEL NOBUE YONEGURA, YARA HISAI 

SATO, JULIA NAOMI TAKATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização do requerido Julio Kelzo Yonegura, nos termos do §3º do art. 

256 do CPC, DEFIRO sua citação por edital pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo a parte autora providenciar o necessário.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação da defesa.

Outrossim, conforme informações colhidas pelos oficiais de justiça às fls. 

259 e 268/v, os requeridos Isabel Nobue Yonegura e Paulo Hideki 

Yonegura são falecidos.

Assim, com fulcro no princípio da cooperação, oficiem-se às Comarcas de 

Curitiba/PR, solicitando-se informações acerca da existência de inventário 

em nome da de cujus Isabel Nobue Yonegura, e à Comarca de Maringá/PR, 

solicitando-se informações acerca da existência de inventário em nome do 

de cujus Paulo Hideki Yonegura, indicando, em caso positivo, o nome dos 

herdeiros e qualificação do inventariante, notadamente seus endereços 

para instrução do presente feito.

Oficiem-se ainda aos Cartórios de Registro Civil das Comarcas de 

Curitiba/PR e Maringá/PR para que enviem certidão de óbito dos falecidos.

Oficie-se ainda ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a 

respeito da relação de dependentes dos falecidos Isabel Nobue Yonegura 

e Paulo Hideki Yonegura, eventualmente existentes em seus cadastros.

Com as informações, intime-se o requerente para regularização do polo 

passivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194516 Nr: 10527-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI, MARILDA 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 10(dez) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls136/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136744 Nr: 7031-40.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VILELLA BONZANINI, VILMA VILELLA 

BONZANINI, REINALDO VILELLA BONZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário ao cumprimento do julgado.

II - Permanecendo silentes as partes, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais e oportunamente encaminhem-se à Central de 

Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, nos termos do Provimento 

n.º 12/2017/CGJ.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123986 Nr: 2990-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA IPPOLITO PELUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARAJAO VEICULOS, AIRTON LUBENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOSE AFONSO FRAGA - OAB:8792-B, MATHEUS GHISI 

- OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA 

- OAB:12989/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 
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utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fl. 193/194 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 195).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123986 Nr: 2990-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA IPPOLITO PELUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARAJAO VEICULOS, AIRTON LUBENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOSE AFONSO FRAGA - OAB:8792-B, MATHEUS GHISI 

- OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA 

- OAB:12989/MT, LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$, 

218,50 OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO AIRTON LUBENOW DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128025 Nr: 6909-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JURACI BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 (...).Posto isso, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil.Remetam-se autos à Contadoria 

Judicial para elaboração dos cálculos, devendo obedecer aos parâmetros 

fixados na sentença de fls. 170/173 e acórdão às fls. 245/249, 

atualizando-se os valores até o termo final que é a data do recebimento da 

recuperação judicial da requerida (20/06/2016) conforme fundamentação 

supra.Preclusas as vias impugnativas, expeça-se certidão de crédito, com 

valores atualizados, para habilitação junto ao Juízo da recuperação 

judicial.Custas remanescentes pela executada.Oportunamente, arquive-se 

procedendo as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112312 Nr: 2496-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. SERVIÇOS DE COLHEITAS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.

Considerando que houve cumprimento do mandado de citação do 

requerido à fl. 237, pertinente o pleito de fl. 244, contudo defiro pedido 

como penhora nos termos do artigo 835 do CPC.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fl. 274 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 198/199).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118184 Nr: 8178-72.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SCHEID, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMARA DANTAS RODRIGUES - 

OAB:8054, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI 

JACOMINI - OAB:31722, SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:OAB/MT9941-B

 intimação das partes, nada mais sendo requerido, decorrido o prazo de 

15 dias, sendo certo que inexistem custas pendentes de recolhimento, 

retornem os autos ao arquivo com as cautelas legais.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121450 Nr: 555-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VENTURINI, CESAR TADEU LONDERO, 
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GENESIO VENTURINI, IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

Analisando o cálculo de fl. 322, verifica-se que o exequente procedeu 

somente a atualização do saldo devedor, deixando de atualizar o cálculo 

da dívida com os valores efetivamente liberados através dos alvarás de 

fls. 316 e 317, 343, 344, 345 e 346.

Outrossim, no cálculo da atualização à fl. 351/v houve a indevida inclusão 

de novos honorários sob o valor remanescente, visto que no cálculo de fl. 

322/v, já havia inclusão das verbas honorárias ao saldo devedor global.

Assim, não obstante a inércia do executado, com fulcro no princípio da 

cooperação e da menor onerosidade, determino ao exequente que refaça 

o cálculo da dívida remanescente expurgando-se as cobranças em 

duplicidade dos honorários e procedendo a correta atualização dos 

valores creditados, fixando o prazo de 15 dias para apresentação do 

novo cálculo.

No mesmo prazo, deverá apresentar nos autos cópia atualizada da 

matrícula do imóvel sob o nº 166 do CRI de Sapezal/MT para análise do 

pedido de fl. 351.

Com a resposta, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCIO DUARTE, MARIA JOSÉ DE UNGARO 

DUARTE, MARIO MENDES, DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO, LÍDIA LIBERA 

BENA RODRIGUES, ESPOLIO DE DIRCEU DIAS RODRIGUES, ADRIANA, 

ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por Banco 

do Brasil S/A em face de Espólio de Dirceu Dias Rodrigues e herdeiros, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 455, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da parte requerida Lidia Bena 

Rodrigues.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da herdeira do requerido, conforme 

determinado à fl. 431.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Outrossim, no tocante a qualificação incerta do herdeiro Andre e com 

fulcro no princípio da cooperação, intimem-se os requeridos já citados 

Adriana Dias Rodrigues do Nascimento e Dirceu Dias Rodrigues Filho, nos 

endereços de fl. 444 e 450, para que informem a este Juízo a qualificação 

do co-herdeiro André para fins de cumprimento de sua citação nos autos.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, manifeste-se o exequente.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257484 Nr: 22696-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPPOM/TS - ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS 

MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT JOSÉ PEREIRA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Intimação do autor para manifestar acerca do oficio de folhas 107, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 11381-61.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49.690

 (...).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Defiro 

ainda o pedido de pesquisa de veículos em nome do(s) executado(s), via 

RENAJUD. Sobressai-se do extrato de restrições dos veículos 

encontrados, o qual se encontra anexo, a existência de alienação 

fiduciária.Desse modo, intime-se o exequente se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, no prazo de 15 (quinze) dias.No que tange o pedido de ofício 

à Receita Federal, indefiro, por ora, bem como a pesquisa de bens via 

INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das diligências para 

tentativa de localização de bens pertencentes aos executados, sendo 

certo que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante 

os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem a parte 

executada, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seus respectivos nomes.Decorrido o prazo concedido, quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201780 Nr: 16150-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLARTERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. ORGAN FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA BERTO 

KUESTER - OAB:131936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 109 em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 110).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.
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Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo concedido, quedando-se o exequente inerte, e diante 

da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219802 Nr: 9751-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para comprovar nos autos 

1001057-42.2019.8.11.0049 2ª Vara Cível de Vila Rica MT, recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, para efetivo prosseguimento do feito, nos 

termos do provimento n. 07/2017/CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221871 Nr: 11608-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Mirassol D' Oeste -MT, para 

citação, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, 

bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221871 Nr: 11608-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

nos endereços - Rua 40, 911-N, Tangará da Serra/MT, Rua José do 

Nascimento, nº 1128, Tangará da Serra/MT. Cujo depósito será efetuado 

por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228458 Nr: 17103-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSE WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

PROVIDENCIAREM O RESUMO DA INICIAL ENCAMINHANDO A ESTA 

SERVENTIA VIA email: ts.5civel@tjmt.jus.br, PARA A EXPEDIÇÃO DO 

EDITAL DE CITAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233002 Nr: 21887-33.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o pedido retro e o decurso do prazo da suspensão dos 

autos, intime-se o requerente para instruir o pedido de cumprimento de 

sentença já apresentado à fl. 66, com planilha atualizada do débito, 

fixando o prazo de 15 dias para manifestação, sob pena de indeferimento 

do pedido.

Com a resposta, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE ANDRADE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 Vistos.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fl. 170/172 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 171).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE ANDRADE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da penhora Bacenjud no valor R$ 9.993.63, ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281678 Nr: 10379-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARYSSOL GOMES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos,

Considerando o estado delicado de saúde do requerido e a necessidade 

de realização de cirurgia ortopédica, conforme relatórios médicos de fl. 

194 e 199, defiro em parte o pedido de dilação de prazo postulado pelo 

autor às fls.193, fixando o prazo de 60 dias para a apresentação da 

prestação de contas determinada na sentença de fl. 188/189.

Com a apresentação de contas ou decorrido o prazo, cumpram-se as 

demais determinações de fl. 189/v.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 308502 Nr: 9522-39.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE STÁBILE 

- OAB:251594/SP, WANESSA CRISTINA DE A. GARCIA - 

OAB:16208/B+MS

 Vistos.

Inicialmente, relativamente à Reconvenção, promova-se a anotação e 

retificação necessária na autuação, certificando-se.

Em seguida, oportunize-se o exercício do contraditório à parte 

requerida/reconvinte para se manifestar quanto à contestação à 

reconvenção apresentada à fl. 82/86, no prazo legal.

Ainda, com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem e justifiquem as provas 

que eventualmente pretendem produzir, bem como indiquem, caso 

queiram, os pontos controvertidos da demanda a serem fixados pelo juízo.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 319404 Nr: 18289-66.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA, JAQUELINE BOTTCHER 

PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Preliminarmente a análise dos pedidos de fl. 26/27, intime-se o exequente 

para colacionar nos autos memória atualizado do débito.

Apresentado os cálculos, renove-se a conclusão para as demais 

deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295996 Nr: 21841-73.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do laudo pericial de folhas 

69/70, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1960 Nr: 511-89.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERBEN LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente 

caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma 

do art. 487, inciso II, c/c o art.924, V, ambos do CPC.Em consequência, 

com fulcro no princípio da causalidade, condeno a parte executada ao 

pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se 

houver. Sem honorários em razão da ausência de defesa.Publique-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, encaminhe os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, arquivando-se com as 

cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6261 Nr: 2137-75.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DORILEO E CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRON RIBEIRO DOS SANTOS 

- OAB:12313/GO, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10650 Nr: 1050-16.2000.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para manifestar acerca do oficio juntado às 

folhas 421, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330278 Nr: 26487-92.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ QUATRIN, HUMILDE CARGNIN QUATRIN

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A em face 

de Luiz Quatrin e Humilde Cargnin Quatrin, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, às 14h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330904 Nr: 587-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO BENEDITO MENEGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Contudo, no caso dos autos, verifica-se que a profissão exercida 

pelas autoras fornece indícios de que as mesmas possuem condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da 

família, sendo que a natureza alimentar do débito executado não é 

elemento relevante para análise de hipossuficiência, devendo a parte 

indicar argumentos aptos para tanto, sob pena de rejeição de tais 

indagações.Ademais, conforme consulta ao Sistema Renajud, foram 

encontrado diversos veículos em nome da primeira requerente. Verifica-se 

também que conforme consulta ao banco de dados da Receita Federal, 

conforme relatório anexo, a primeira exequente é sócia-administradora de 

sociedade de advogados, elementos que fornecem indícios razoáveis 

capazes de por em dúvida eventual alegada condição de hipossuficiência 

das partes.Em sendo assim, para análise do pedido de concessão da 

gratuidade da justiça, devem as autoras emendar o pedido para 

comprovar a alegada hipossuficiência com documentos idôneos da renda 

percebida como declaração de imposto de renda dos 3 últimos anos, dos 

rendimentos percebidos com a sociedade mencionada, extratos bancários 

de todas suas contas bancárias, ou outro documento que comprove seus 

percebimentos, para fins de análise quanto a real condição econômica das 

postulantes.Assim, intimem-se as autoras para comprovar, no prazo de 15 

(quinze) dias, que não possuem condições e arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º), ou recolha as custas e despesas processuais no 

prazo da emenda, sob pena de indeferimento.No mesmo prazo, devem 

instruir o presente feito com cópia atualizada de seus comprovantes de 

residência.Com a emenda, voltem os autos conclusos para deliberação.Às 

providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 323723 Nr: 21590-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, VICTOR 

ALMEIDA LIMA, FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Código nº 323723

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de janeiro de 2020, às 14h00min.

 Cite-se o acusado e intime-se seu Defensor, o ilustre representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Em relação ao pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa dos 

réus Fabio Henrique de Oliveira e Fabiano Franco de Oliveira, vista ao 

Ministério Público para manifestação, após volvam-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247516 Nr: 14779-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAELI ROSANA DA SILVA DOS SANTOS, 

Alisson Bruno de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alisson Bruno de Oliveira Lima, Cpf: 44855693812, Rg: 

421855046 SSP SP Filiação: Maria Aparecida de Oliveira Lima, data de 

nascimento: 09/08/1994, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

convivente, industriário, Endereço: Rua 5, 3879-W, Bairro: Monte Líbano, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Réu(s): Maeli Rosana da Silva dos Santos, Cpf: 04475900140, Rg: 

236307-6 SSP MT Filiação: Jose Petrucio dos Santos e Maria Aparecida da 

Silva, data de nascimento: 23/09/1991, brasileiro(a), natural de Maceio-AL, 

, Endereço: Rua 60-A, 602 W, Bairro: Monte Libano, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:comprovar a licitude dos produtos apreendidos (um celular cor 

branco, IMEI 353391052639023, marca Samsung, um celular cor cinza, 
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IMEI 356514067165928, marca Samsung e um celular cor dourado, IMEI 

352525088684626), constantes às fls. 27,para fins de restituição, no 

prazo de 10 (dez) dias, consignando-se que se não houver a 

comprovação da propriedade lícita dos mesmos

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 329243 Nr: 25692-86.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941

 Autos nº: 25692-86.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 329243.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h20min, para oitiva da 

Vítima Diego Vinicius Pereira da Silva, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

3) Outrossim, INFORME a vítima Diego Vinicius Pereira da Silva acerca da 

realização da audiência de instrução designada para o dia 05/02/202, às 

16h30min., que ocorrerá no Juízo Deprecante (dependências do Fórum da 

Comarca e Barra do Bugres-MT).

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 329315 Nr: 25759-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J, MPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289

 Autos nº: 25759-51.2019.811.0055.

Código Apolo nº: 329315.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h10min, para oitiva da 

testemunha comum Herminia Monteiro Soares, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000149-30.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEONALDO DOS 

SANTOS PINHEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 02/07/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006655-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BORGES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a reclamante não anexou aos autos 

documento oficial demonstrando o grau de parentesco entre ela e a 

pessoa portadora de necessidades especiais, faculto-lhe, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emenda da inicial para anexar aos autos o referido 

documento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Com a juntada do 

documento, intime-se o reclamado para nova manifestação no prazo de 72 

(setenta e duas) horas. Após, conclusos para análise do pedido de tutela 

de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA CAROLINE PEREIRA VALIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000152-82.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:TASSIA 

CAROLINE PEREIRA VALIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 02/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002852-65.2019.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/05/2020 16:30 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO JOAO BREZOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO MAGNO DE PAULA GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/05/2020 16:45 MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUSILENE OLIVEIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/05/2020 15:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001068-53.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR HOINASK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Antes de deliberar sobre o pedido de bloqueio de valores é 

necessário que a Defensoria Pública cumpra o determinado no despacho 

do Id 26518702. Intime-se novamente o reclamante, por meio da 

Defensoria Pública, para que informe e comprove se o tratamento 

solicitado é por prazo determinado ou indeterminado, Após, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Executada para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOMINGOS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CONTINENTAL S A E C A (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS proposta por CLAUDINEI DOMINGOS 

TEODORO em desfavor de CONTINENTAL BANCO S/A, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN MT), e ESTADO 

DE MATO GROSSO. A priori rejeita-se as alardeadas denunciação da lide 

e nomeação a autoria, tendo em vista que a intervenção de terceiro é 

incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da 

Lei 9.099/95. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, em 

primeiro momento a presente ação desafia parcial extinção sem resolução 

do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva da ré NOVO 

CONTINENTAL BANCO S/A, inscrita no CNPJ 74.828.799/0001-45. Narra a 

parte autora que não é proprietário do veículo GLS/KADETE Placa: JYT 

1856 RENAVAN 700299688. Cor: Prata. Ano/modelo: 1998/1998. Afirma 

que desde 2014 recebe multas de trânsito, débitos de IPVA referente ao 

período de 2012 a 2017 e que não possui nenhuma relação jurídica com a 

Ré tampouco autorizou terceiros a contratar financiamento em seu nome, 

em seu pleito requer seja declarada inexistência de negocio jurídico com a 

primeira ré e a inexistência de propriedade do veículo, por consequência, 

seja excluído o registro de propriedade bem como exclusão de 

lançamentos referente a taxas, multas e tributos relativo ao veículo, pugna 

pela indenização de danos materiais e morais. Em contestação a ré Novo 

Banco Continental, em síntese, alega a ilegitimidade passiva para figurar 

no polo passivo da demanda, afirma que a parte autora indicou CNPJ 

diverso na exordial, sendo a parte legítima para figurar no polo passivo o 

Continental Banco que por sua houve a incorporação ao BANCO FINASA, 

(cf. ID 18312963). A parte autora, na réplica, impugnou os termos da 

contestação, porém, afirmou que não é possível ter total certeza se o 

presente Requerido possui legitimidade para figurar no polo passivo, 

demais disso, alega que os Requeridos exercem a mesma atividade fim, e 

que possuem nomes similares e acabam por induzir terceiros que as 

ambas são as mesmas pessoas jurídicas. É nítido que o reclamante 

propôs a ação em face de pessoa jurídica diversa da que foi a 

responsável pela inserção do gravame objeto da petição inicial. Os 

documentos anexados pela reclamada NOVO CONTINENTAL BANCO S/A 

demonstram à saciedade que referida empresa não tem qualquer 

correlação com o ato ilícito narrado pelo reclamante. Por outro lado, salvo 

a similaridade da razão social das empresas, não há evidência alguma de 

que se tratem de integrantes de um mesmo grupo econômico. Por tal 

razão, imprescindível é a declaração de ilegitimidade passiva do NOVO 

CONTINENTAL BANCO S/A, inscrita no CNPJ 74.828.799/0001-45. 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, 

da Lei n. 9.099/95, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO aepnas quanto à ré NOVO CONTINENTAL BANCO S/A. 4. 

Intime-se a parte autora para retificar o polo passivo, com a inclusão no 

feito a ré CONTINENTAL BANCO S/A, com sua devida qualificação para 

integrar a lide, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo 
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sem resolução do mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 16 de Dezembro de 2019. LIVRADA A. GAETE Matrícula 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Dezembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYA DANIELLE GONCALVES DE OLIVEIRA DA TRINDADE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA REGINA GONCALVES DOS SANTOS BARRETTO OAB - SP349713 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/02/2020, às 15H15MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000872-83.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNY RENATA BARROS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/07/2019, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/06/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001136-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Marco Antonio de Mello (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA DE LYRA MARQUES (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em extrajudicial (cf. ID nº 27590713). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2019. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA MELISSA REICHERT DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 
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o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 26788683). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011411-04.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO OAB - MT0010755A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO GEIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27346563). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 26462448). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 
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CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 27/02/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência (cf. ID nº 27299531). Sendo o 

direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 08 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001183-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27753842, 27752939). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-67.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANIA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000153-67.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSANIA 

RODRIGUES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERANILDES SANTANA DA GUIA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27314953). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 08 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 27883144). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 
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outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 12 de Dezembro de 2019, às 10h00m (cf. 

ID n.27320720), devidamente intimada (cf. ID n.26073925). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré contestado o feito, 

apresentado manifestação ou comparecido em audiência, e havendo 

verossimilhança das alegações da autora, reputo no presente caso 

verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 344 do CPC. Pois 

bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 779,00 

(setecentos e setenta e nove reais)[5], uma vez que a parte ré adquiriu 

produtos, porém, inadimplido sua obrigação de pagamento. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a parte ré ao pagamento da quantia acima citada 

devidamente corrigida monetariamente e com incidência de juros. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial para condenar a requerida no pagamento de 

R$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais), que deverá ser acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples a partir 

do vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a incidir 

da data do vencimento de cada obrigação. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 08 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 08 de Janeiro 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais, de acordo com os documentos juntados com a petição 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000154-52.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSANIA 

RODRIGUES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos, verifica-se 

que a parte Autora propôs ação em face da Caixa Econômica Federal. 

Contudo, é cediço que a competência para processar e julgar ações em 

que a Caixa Econômica Federal for parte ou interessada é da Justiça 

Federal, por se tratar de empresa pública federal, conforme disposto no 

Decreto -Lei 759/69, e no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, 

abaixo transcrito: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e 

julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do trabalho; (...)” No 

caso em questão, empresa pública federal integra o polo passivo da lide, e 

não estando abrangido o pleito pela exceção do dispositivo legal acima, a 

competência para processar e julgar a presente ação é da Justiça 

Federal. Tendo sido a ação proposta perante o Juizado Especial Cível, 

entende-se ser o caso de extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial Cível Estadual para o processo e julgamento da causa em 

questão, e julga-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

determinando seu consequente arquivamento. Sem custas e honorários 

nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra, MT, 08 de Janeiro de 2020. Livrada Gaete. 

Juíza Leiga Matricula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de DireitoParte superior do formulário
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001173-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVELT GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.22272142). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente informou que houve o 

cumprimento da obrigação por parte da requerida pugna pela extinção do 

feito (cf. ID n 25289108), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 07 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010626-42.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.22271763). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

ID nº 21400112), necessário é a extinção do presente feito. 5. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000399-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE BRITO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANGELICO DE ARAUJO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do Id 9869158. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 2 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 12/02/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TEIXEIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/12/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/06/2019, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002702-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 22 de novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002824-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Everton Bruno Almeida de Oliveira (REQUERIDO)

E. B. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo o pedido de instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, por dependência ao processo 

principal. Cite(m)-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência 

para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 135 do CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos 

ao processo nº : 1001172-79.2018.8.11.0055. Caso tenha sido designada 

audiência conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, 

tendo em vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

04 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000157-07.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:FABIO DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-89.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS CHAVES CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000158-89.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JHONAS 

CHAVES CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSADABE 

CHAVES CAETANO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/07/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010503-05.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROCKY LAINE ALVES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 
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prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 06 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL ITATIAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1002063-66.2019.8.11.0055. REQUERENTE: HOTEL ITATIAIA LTDA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais em que Hotel Itatiaia Ltda. move em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados no 

sistema processual pelos fatos narrados na inicial. Inicialmente, recebo a 

petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 16 de dezembro de 2019 

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SALAZAR JONAS MARQUETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO OAB - 

MT23852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha 

suspeição para julgamento do presente conflito, por motivos de foro íntimo. 

Determino a remessa destes autos ao meu substituto legal, a quem 

incumbirá, doravante, o prosseguimento do feito. Promovam-se as 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SOARES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/08/2019, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRUNHARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/05/2019, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI OAB - MT10050-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ALVES (REQUERIDO)

ELOIR SIMONE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001491-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SARA AURELIA VARNIER - ME (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal. Nos termos do Art. 21, § 1º 

da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO, novamente, o 

Advogado IRINEU PEDRO MUHL, OAB/MT 5.719-B para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI ROQUE SPONCHIADO (REQUERENTE)

MARLENE SPONCHIADO (REQUERENTE)

MAURI SPONCHIADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DE MOURA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO APARECIDO DEL BEL (REQUERIDO)

JOSIELY OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-59.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS CHAVES CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000160-59.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JHONAS 

CHAVES CAETANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSADABE 

CHAVES CAETANO POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA THOMAZ PROSPERO (REQUERIDO)

VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA - ME (REQUERIDO)

RODRIGO RODRIGUES VITA (REQUERIDO)

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

1001748-72.2018.8.11.0055. Caso tenha sido designada audiência 

conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, tendo em 

vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

11 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Cite-se a reclamada conforme a manifestação de Id-26224424 

considerando o novo endereço informado pela reclamante. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de dezembro de 2019. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 05/03/2020 08:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012283-09.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS DIAS PUDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GUALDA SANTOS 01813606161 (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não promoveu a 

satisfação voluntária do débito. Procedo a intimação da Parte Exequente 

para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001310-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001486-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO ALVORADA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES LOPES DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
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IZILDINHA DA SILVA DI SANTO (EMBARGADO)

CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA - ME (EMBARGADO)

 

Certifico que, apesar de intimado, o Reclamado Daniel Gonçalves Lopes de 

Oliveira não se manifestou nos autos. Com relação aos demais 

Reclamados não foram localizados para citação. INTIMO a Parte 

Reclamante para se manifestar nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA (REQUERIDO)

CLAUDIO REINA SILVANO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 19/03/2020 Hora: 10:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEI CHAVIER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelo DETRAN. 

Certifico que, apesar de Citado, o Estado de Mato Grosso se manteve 

inerte. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo 

legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002866-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação/citação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/05/2020 15:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010901-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO AVELINO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de 

outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-45.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de junho de 

2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001344-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DURAN GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução 

TJ-MT OE nº 09, de 25/07/2019, a competência para o processo e 

julgamento de feitos da natureza do presente, ajuizados a partir de 

30.09.2019 (Provimento nº 26/2019-CM) é da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, 

também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os 

processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de 

cumprimento de sentença (art. 2º da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019). 

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2º da referida 

Resolução), este Juizado Especial da Fazenda Pública não tem mais 

competência para o julgamento do presente conflito, ou para providências 

tendentes ao cumprimento de eventual sentença proferida nos autos. Ante 

o exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

da Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa em questão, 

determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento 

do feito. Intimem-se. Cumpra-se, promovendo-se o necessário, com 

urgência. Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000073-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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JACKELINE MORAIS MACHADO OAB - MT25667/O (ADVOGADO(A))

FELIPE PEREIRA DE BARROS OAB - 032.098.691-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não verifico os 

requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. O 

reclamante informa na inicial que houve novação no contrato original 

entabulado pelas partes, tendo renegociado débito pendente e que vinha 

adimplindo regularmente as prestações objeto do acordo. Afirma que, 

embora tenha efetuado regularmente o pagamento da segunda parcela, 

houve o estorno do valor, em razão de erro no boleto emitido pelo banco 

Bradesco. Ocorre que, pelos documentos anexados aos autos não é 

possível vislumbrar qual o real motivo de não ter ocorrido o pagamento da 

prestação. Não é possível saber se efetivamente ocorreu o estorno 

mencionado e, se ocorreu, não há nenhum elemento que faça inferir qual o 

motivo do estorno, tampouco quem lhe teria dado causa. O comprovante 

de pagamento do Id 27979632 não é suficiente para demonstrar o 

pagamento, tendo em vista que, conforme afirma o próprio reclamante, 

houve estorno do pagamento, e não há nenhum documento 

(especialmente o extrato bancário contendo a operação) que demonstre 

esse fato, não havendo, como consequência, como avaliar qual o motivo 

do alardeado estorno. Sem a demonstração da ocorrência do mencionado 

erro e de qual a sua causa, não há como obrigar a reclamada a prestar o 

serviço sem que receba a devida contraprestação, principalmente neste 

caso em que há cláusula específica de rescisão do acordo caso 

houvesse impontualidade no pagamento (Cláusula 6.1 Contrato Id 

27980212). Não bastasse, também não há nenhum documento 

demonstrando o pagamento das demais parcelas do pacto. É necessário 

ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a instituição de 

ensino não está obrigada a promover nova matrícula quando não está 

recebendo, na forma contratual, sua contraprestação, em especial com 

base no que dispõe a Lei nº 9.780/1999. Nesse sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA - ENSINO SUPERIOR - RECUSA DE MATRÍCULA POR DÉBITO 

DE MENSALIDADES - LEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA - 

RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento de ensino particular 

universitário não está obrigado a renovar a matrícula de aluno inadimplente 

com as mensalidades referentes a períodos anteriores. (TJSC, 1ª Câmara 

de Direito Público, MS 290540, Relator VOLNEI CARLIN, j. 19.02.2004) 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO 

SUPERIOR - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ALUNO, 

CONTUDO, EM DÉBITO COM AS MENSALIDADES DO ANO LETIVO 

ANTERIOR - RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DIANTE DA 

INADIMPLÊNCIA - ADMISSIBILIDADE. À luz dos preceitos contidos no artigo 

5º da Lei nº 9.780/1999 e no artigo 476 do Código Civil de 2002, os alunos 

inadimplentes com suas obrigações pecuniárias não podem exigir da 

instituição de ensino privado o direito à renovação de suas matrículas. 

Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP, 27ª Câmara de Direito 

Privado, APL 992050948082, Relator ANTONIO MARIA, j. 23.03.2010) Não 

fosse o bastante o reclamante informa que todo o imbróglio ocorreu em 

maio de 2018 e só agora, passados quase dois anos, vem pleitear a 

rematrícula do curso, em sede de tutela de urgência. Ora, houvesse a tão 

premente necessidade de continuidade do curso, certamente o reclamante 

teria providenciado a correção do alardeado erro em tempo oportuno. Em 

razão do decurso do prazo não verifico o perigo da demora do reclamante 

aguardar o provimento final. Diante de tais argumentos, fica inviabilizado o 

deferimento da medida de urgência, já que não se encontram presentes os 

seus requisitos, principalmente o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, 

INDEFIRO a tutela de urgência antecipada pleiteada pela reclamante. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-18.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

caso a parte sucumbente não seja beneficiária da Justiça Gratuita ou não 

detenha isenção legal, intime-se para promover o pagamento das custas 

processuais eventualmente pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso 

não haja o pagamento, providencie-se a anotação à margem da 

distribuição, conforme item 2.3.27 da CNGC/MT, e encaminhem-se as 

peças indicadas no item 2.28.2 da CNGC/MT ao Departamento de Controle 

e Arrecadação – DCA/TJMT, para as providências a cargo do mencionado 

órgão, mencionadas no mesmo texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

KHRISTIANO DONINI BARBOSA OAB - MT27002/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))
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JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8012038-95.2016.8.11.0055 VISTOS. A parte autora apresentou 

embargos de declaração com efeitos infringentes alegando haver omissão 

na r. sentença proferida. Por tal razão, a parte ré foi intimada para 

apresentar contrarrazões ao citado recurso. Posteriormente, os autos 

vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, é imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

r. decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. Entendo que a 

sentença está devidamente fundamentada nos pontos fustigados, 

especialmente por especificar que o dano moral no presente caso 

decorreu de falha na prestação do serviço e violação dos deveres 

anexos ao contrato. Bem como, sublinho que o patamar compensatório foi 

fixado de acordo com os parâmetros já estabelecidos em casos 

semelhantes ao neste processo julgado, sendo este no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), tal qual se extrai do dispositivo. Friso que no 

presente processo não há litisconsórcio ativo, razão pela qual não há falar 

em aplicação duplicada do montante supramencionado. É dizer, a 

expressão “para cada um dos autores” deve ser desconsiderada em 

decorrência de interpretação lógico-sistemática do processo e da decisão 

impugnados. Portanto, não há omissão sobre a matéria, e, por ter a 

atividade jurisdicional de primeiro grau se exaurido com a sentença, 

eventual discordância deve ser tratada na via recursal própria. Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2017. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-23.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8010495-23.2017.8.11.0055 Autora: Pasqualli e Freitas Ltda – 

EPP Ré: DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor de R$ 

1.768,35 (mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), 

em virtude de compras realizadas que restaram inadimplidas. Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. A ré, em sua 

contestação, não controverte os fatos. Todavia, ilustra que é empresa em 

recuperação judicial, razão pela qual pugna que seja expedida certidão de 

crédito para habilitação nos autos de recuperação judicial que tramitam na 

1º Vara Cível de Cuiabá. Diante do exposto, entendo procedente o pedido 

da autora. Por ser incontroverso o direito creditório discutido nos autos, 

necessária é a procedência do pedido, pelo que a autora é credora da 

quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Consigna-se que, diante da informação de recuperação judicial da 

empresa ré, necessário que a autora – se assim entender – requeira a 

execução do titulo executivo judicial diretamente ao Juízo Universal da 

Recuperação Judicial. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITAL DE GIRO – EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – 

DESNECESSIDADE – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – BIS IN IDEM – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS – PEDIDO GENÉRICO – 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 

381 DO STJ – APLICAÇÃO DO CDC – CABIMENTO – EXEGESE DA 

SÚMULA Nº 297 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o término 

do período de blindagem (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), não há que 

se falar em suspensão ou sobrestamento do curso da ação de cobrança. 

In casu, não há pagamento em duplicidade, pois caso o crédito venha a 

ser constituído judicialmente, o credor deverá habilitar a dívida na ação 

recuperacional. [...] (Ap 178833/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, 

Publicado no DJE 29/03/2017) 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré ao 

pagamento de R$ 1.768,35 (mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta 

e cinco centavos), sublinho que tais valores deverão ser acrescidos de 

juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao mês a partir 07 

de abril de 2017 (data da distribuição da ação) e correção monetária pelo 

INPC a incidir desta data. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 

de agosto de 2017. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR ROMEIRO SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA AGDA DA SILVA NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora foi intimada para promover atos necessários ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (ID 26448191). Neste contexto, houve intimação do 
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requerente, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (ID 

27891010 - DJE anexo). Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, III, 

do CPC JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Em consequência, REVOGO a liminar deferida no ID 18573230. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000921-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELLE EDIENEZ NERY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante, qualificada nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que a 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que a 

reclamada não foi citada, não houve o decurso do prazo para defesa, 

nada havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pela autora, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-43.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANI KELLI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. É incabível a conversão processual para Execução de Título 

Extrajudicial. Assim, por vontade da reclamante, o processo deve ser 

extinto. A reclamante, qualificada nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que a 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que a 

requerida não foi citada, não houve o decurso do prazo para defesa, nada 

havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pela autora, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001956-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEYSON FERRAZZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO OAB - MT0005897S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28202283). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002083-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SODRE DE SANTANA (REQUERENTE)

ANTONIO SODRE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 27338616). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 
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ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU BRAZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 24653609). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24442042 ), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 24185499). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24981887), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-09.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID nº 24192942). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado 

(cf.ID nº 24076375 ), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex 

positis, diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por 

julgar extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em miúdos, o exequente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

r. sentença do ID 15529186, alegando a existência de contradição no 

julgado. Intimada, a parte executada deixou escoar o prazo, sem 

manifestação. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Para 

o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença de 

uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. O reclamante está com a razão. Da 

análise dos autos, verifica-se que a sentença do ID 15529186 partiu de 

uma premissa equivocada, qual seja, de que houve a intimação do 

embargante para manifestar nos autos, requerendo o que entendesse 

cabível, conforme determinado na decisão do ID 14507459. Na certidão do 

ID 15492352 há informação de que o embargante, devidamente intimado, 

deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação. Ocorre que a certidão 

em questão, se encontra totalmente equivocada, conforme demonstrado 

pelo embargante, bem como pela certidão do ID 24803889 que, após 

determinação do Juízo, diligenciou junto ao DJE e verificou que a decisão 

do ID 14507459 não havia sido publicada, ou seja, no embargante não 

havia sido intimado para manifestar nos autos. Portanto, a sentença partiu 

claramente de uma premissa falsa, tendo sido este julgador levado a erro 

pela informação inserida pela Secretaria Judicial. Não bastasse, não 

verifico qualquer impedimento para que seja dado prosseguimento ao feito, 

conforme requerido pelo reclamante. A extinção do processo sem 

resolução do mérito não o impediria de propor novamente a ação, inclusive 

sem recolhimento de custas, tendo em vista que se trata de parte 

beneficiária da Justiça Gratuita. Assim, atento aos postulados da 

informalidade e economia processual, que se aplicam aos procedimentos 

do Juizado Especial Cível, JULGO PROCEDENTES os embargos de 

declaração para REVOGAR a sentença proferida no ID 15529186. 
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Proceda-se a Secretaria Judicial as providências necessárias. Após, 

intime-se o exequente da decisão do ID 14507459, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002572-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PICOLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. M. (REU)

 

1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT Autos nº 

1000401-34.2018.811.0045 MM. Juiz, Ante o teor da petição de ID: 

12383781, o Mistério Público requer a intimação da parte autora para que 

comprove, nos autos, as tentativas de localização dos herdeiros 

requeridos ou, do contrário, impossibilidade de fazê-lo. Lucas do Rio 

Verde-MT, 12 de abril de 2019. José Vicente Gonçalves de Souza 

Promotor de Justiça [assinado eletronicamente]

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA TOILLIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. O despacho constante no Id 10024616 refere-se a audiência 

realizada em 19/09/2017, na qual tomou-se o depoimento pessoal da 

autora Laura Toillier e procedeu-se a oitiva da testemunha Elis Sandro 

Ketz. Por um equívoco deste juízo os arquivos referentes a ata da 

audiência e depoimentos foram anexados ao sistema PJe somente em 

24/01/2020 (Id’s 28380726, 28380523 e 28380526). II. Diligencie a 

secretaria judicial no sentido de obter e anexar aos autos o arquivo 

áudio/visual da oitiva da testemunha que foi ouvida por carta precatória 

(vide Id 28159298), o que poderá ser suprido através de juntada pela 

parte autora. III. Assim que resolvida a questão acima (item II), intime-se o 

INSS para, querendo, ofertar razões finais, no prazo de 15 (quinze) dias. 

IV. Após, conclusos para a prolação de sentença. V. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000529-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CRISTINA JULIAO (EXEQUENTE)

L. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME ULISSES PETERLINI OAB - MT0010600A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas 

as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte 

executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). II. Nos 

termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da parte 

executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o 

trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença (neste 

caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) por carta com 

aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese 

do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 

(empresas públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de 

pequeno porte - são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações), não tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de 

conhecimento; III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 

e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). V. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001045-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BATISTA SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar 

sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo INSS, 

no prazo de 15 (quinze) dias. II. Após, conclusos para deliberação. III. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001158-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR LAURENITA DOS SANTOS PACHECO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.010, § 3º). 

II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004656-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CORREA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.O CNIS juntado aos autos demonstra que o autor é 

trabalhador rural empregado, e não segurado especial isento de 

recolhimento. Sendo assim, cancele-se a audiência de instrução e 

julgamento designada na decisão Id 24425607. II. Quanto a reiteração do 

pedido de antecipação de tutela, temos que o “atestado de afastamento” 

que instruiu a petição inicial assinalou como data de retorno às atividades 

o dia 31/12/2019. Sendo assim, postergo a análise da tutela de urgência 

após a realização da perícia médica ou eventual juntada de novos 

documentos pelo autor. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001164-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MARIA DE MELO VAREJAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde-MT (IMPETRADO)

Presidente da Comissão Examinadora de Concurso (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.010, § 3º). 

II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001154-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.010, § 3º). 

II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002747-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (EXEQUENTE)

LIANA MARA COCCO (EXEQUENTE)

JOCI PICCINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002747-21.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: JOCI PICCINI, FABIA CAROLINA 

MORETTO RIZZATO RODRIGUES, LIANA MARA COCCO EXECUTADO: 

LEANDRO MUSSI Vistos, etc. I. Dê-se fiel cumprimento ao delineado na 

decisão n. 20859599. II. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA KAILINKA ZAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000404-86.2018.8.11.0045 AUTOR(A): DYANDRA KAILINKA ZAGO REU: 

S M C INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE MADEIRAS E METAIS 

LTDA - ME Vistos, etc. I. Considerando o delineado na certidão do Senhor 

Oficial de Justiça no id. n. 24818458, verifica-se que a ausência da parte 

Requerida é temporária, de modo que renove-se a tentativa de citação, 

quando, então, o Senhor Oficial de Justiça deve se ater à possibilidade de 

suspeita de ocultação, efetuando a citação por hora certa, nos ditames 

dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil. II. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003657-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Expeça-se o necessário ao levantamento das restrições em 

nome do autor junto ao SPC e CCF (operacionalizado pelo Banco do Brasil 

S/A) quanto ao cheque descrito na inicial. Consigne-se o prazo de 10 

(dez) dias para cumprimento. II. Intime-se o autor para dizer quanto ao 

cumprimento da determinação constante no final da decisão inicial (Id 

24251945) referente à informação de possível identificação do 

depositante do cheque (se obteve resposta do Banco). III. Atendido o item 

II e havendo a identificação do depositante, expeça-se o necessário à sua 

citação para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando-se o disposto no art. 544 do CPC, que enumera 

as defesas cabíveis na contestação. IV. A alegação de que o depósito 
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não é integral só será admissível se a parte requerida indicar o montante 

que entende devido (CPC, art. 544, parágrafo único). Alegada a 

insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende devido, à 

parte autora é lícita a complementação, no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da intimação (CPC, art. 545). Por outro lado, poderá a parte requerida 

levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente 

liberação parcial da parte autora, prosseguindo o processo quanto à 

parcela controvertida (CPC, art. 545, § 1º). V. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001156-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CILENE FERREIRA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori 

Luiz Binotti (IMPETRADO)

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (AUTORIDADE COATORA)

FLORI LUIZ BINOTTI (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Já tendo sido apresentadas contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.010, § 3º). 

II. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002780-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GGF FAZENDAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002780-11.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: GGF FAZENDAS LTDA, 

RODRIGO SAMARTINO ALBINO, ANDRE PIVETTA FERRARIN EXECUTADA: 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Vistos, etc. I. De proêmio, no que 

concerne aos Embargos de Declaração disposto no id. n. 26577362 tenho 

por prudente a oitiva da parte Embargada (Petrobras Distribuidora S.A.), 

mormente por considerar o seu conteúdo infringente. II. Com efeito, 

intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, 

requerendo o que entender de direito em relação aos Embargos de 

Declaração. III. De mais a mais, faculto a parte Exequente o levantamento 

do valor incontroverso, considerando o pagamento realizado pela parte 

Executada no id. n. 26775581, devendo informar os dados bancários. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CAPISTRANO DE OLIVEIRA OAB - MT0011569A 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. W. E. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

IMPULSIONEM O FEITO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001393-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BONES TONELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

 

Agendado pericia do processo 1001393-58.2019.8.11.0045 para dia 

12/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003116-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1003116-83.2017.8.11.0045 para dia 

14/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004472-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004472-16.2017.8.11.0045 para dia 

14/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001520-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FURTADO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000566-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERTECNICA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto ao adimplemento da dívida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004179-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL BIOTECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BONATTO OAB - PR25698-O (ADVOGADO(A))

Rosane Barczak OAB - PR47394 (ADVOGADO(A))
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SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004829-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Agendado pericia do processo 1004829-30.2016.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PAULO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Agendado pericia do processo 1000826-61.2018.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101641 Nr: 22322-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

LUCIANO ARMANDO SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o requerido às fls. 249/250, pelo o que determino a 

realização dos atos de penhora e avaliação, nos termos ali requeridos.

Expeça-se o necessário para a realização de penhora por termo nos 

autos do imóvel indicado à fl. 251, com espeque no artigo 845, §1º, do 

Código de Processo Civil, devendo a parte Exequente providenciar, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva 

averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de cópia do auto 

ou do termo, independentemente de mandado judicial (art. 844 do CPC).

II. Intime-se a parte Executada acerca da penhora realizada para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Após, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115994 Nr: 7251-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ CANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308, 

VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:22963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 85.

II. Assim, não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar nos termos da decisão inicial.

III. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial 

à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

IV. Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

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

V. De mais a mais, defiro o pleito à fl. 90, cumpra-se nos termos ali 

delineados.

VI. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 7912 Nr: 1138-16.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM EVANGELISTA - 

OAB:20.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à fl. 210, de modo que alterem-se a capa dos autos e o 

Sistema Apolo para exclusão do nome do Advogado do Executado 

disposto nos registros cartorários.

II. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

suspensão da ação.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20783 Nr: 2078-39.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDBSLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBF, LZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:MT 10.134

 Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca das certidões às fls. 473/474, requerendo o que 

entenderem de direito.

II. Ademais, dê-se fiel cumprimento ao item "I" da decisão às fls. 434/435.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81388 Nr: 599-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE 

CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, LEONARDO DE LIMA BARRA - OAB:MT/13.512-A

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

suspensão.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108544 Nr: 3130-55.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ANTUNES GIRANDIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85921 Nr: 5583-28.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ HENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. As medidas de busca patrimonial já foram devidamente executadas, de 

modo que indefiro o solicitado no item “a” do pleito às fls. 151/153.

II. As medidas de suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de 

crédito solicitadas não guardam pertinência com a pretensão executória, 

razão pela qual, indefiro o solicitado nos itens “b” e “c” às fls. 151/153.

III. Defiro o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos cadastros 

de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, 

através do Sistema SERASAJUD, conforme solicitado no item “d” às fls. 

151/153.

IV. Intime-se a parte Exequente para indicar bens da parte Executada 

passíveis de penhora no prazo de 30 (trinta) dias.

V. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

VI. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VII. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115948 Nr: 7231-38.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIENZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS 

LTDA-ME, TATIANA SALETE LAZARIN FAVARETO, CESAIR CLEBER 

FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 131.

II. Assim, não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar nos termos da decisão inicial.

III. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial 

à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

IV. Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

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

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 116557 Nr: 7588-18.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Vistos, etc.

I. O presente feito esta aguardando deliberação nos autos em apenso, não 

havendo outra deliberação para o momento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91781 Nr: 5664-40.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAIAMAR INDUSTRIA & DISTRIBUIÇÃO DE 

BEBIDAS LTDA, VALDIR BORGES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT, RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - 

OAB:17630/O

 Isto posto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Elio Rodrigues de Macedo em desfavor de 

Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, atual 

denominação de F’Na É-Ouro Gestão de Franchising e Negócios Ltda, com 

fundamento no art. 338 c.c. o art. 485, VI, ambos do Código de Processo 

Civil, para fins de:CONDENAR o Autor Elio Rodrigues Macedo ao 

reembolso das despesas pagas e ao pagamento de honorários no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos ditames do art. 

338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.II. Ademais, com 

fundamento no art. 339 do Código de Processo Civil, defiro a substituição 

da Requerida Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, 

atual denominação de F’Na É-Ouro Gestão de Franchising e Negócios 

Ltda, pela Requerida Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda, 

consoante postulado pelo Requerente às fls. 163/170.III. Cite-se a 

Requerida Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, nos ditames do art. 335 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos termos do 

art. 344 do Código de Processo Civil.IV. Alterem-se a capa dos autos e o 

Sistema Apolo para fins de substituir a Requerida Praiamar Indústria, 

Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda pela Requerida Cervejaria 

Petrópolis do Centro Oeste Ltda.V. Cumpra-se, expedindo o necessário.VI. 

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 700-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME, EMERSON ANTUNES, VALERIA 

VALADARES DA COSTA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o postulado pela parte Exequente à fl. 131.

II. Assim, não obstante a falta de localização da parte Executada por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 830, § 2°, c.c. o 

art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, querendo, se 

manifestar nos termos da decisão inicial.

III. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial 

à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

IV. Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

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

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 5446-41.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE GONÇALVES DE SOUZA, RONY DE SOUZA 

GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, CWS 

TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTAÇOES ME, EMPRESA 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS

 De mais a mais, HOMOLOGO a renúncia manifestada pelos Requerentes 

Rose Gonçalves de Souza e Rony de Souza Galeano em relação aos 

Requeridos Município de Lucas do Rio Verde/MT, CWS Teles Transportes 

Comércio e Representações ME e Nobre Seguradora do Brasil S.A., 

quando, então, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR os Requerentes Rose Gonçalves de Souza e Rony de 

Souza Galeano ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez 

por cento) do valor do acordo, porquanto representa o benefício 

econômico da demanda, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil 

em favor dos Requeridos Município de Lucas do Rio Verde/MT e CWS 

Teles Transportes Comércio e Representações ME, ficando, porém, 

suspensa a condenação a teor do art. 98, § 3°, do Código de Processo 

Civil.Sem condenação de honorários sucumbenciais em favor da 

Requerida Nobre Seguradora do Brasil S.A., uma vez que não fora 

regularmente citada. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às 

devidas baixas na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101752 Nr: 22345-51.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSEALM, WGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077, MARILDA MUNIZ DE PAULA - OAB:20960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A

 Vistos, etc.

I. De proêmio, alterem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para 

"Cumprimento de Sentença", consoante decisão às fls. 111/112.

II. Considerando que o Sistema Renajud não apresenta informações sobre 

o número do Renavam ou dados sobre multas e impostos, defiro o 

solicitado à fl. 151 pela parte Exequente, cumpra-se nos termos ali 

delineados.

III. Com o aporte aos autos da resposta, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 162192 Nr: 7254-76.2018.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENO LUIZ MONTAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Diante do exposto, nos termos do art. 918, I, do Código de Processo 

Civil, DECLARO INTEMPESTIVOS os presentes Embargos à Execução 

propostos por Manoelita Conceição Monteiro da Silva em desfavor Beno 

Luiz Montagner, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, X, do Código de Processo Civil.Por sua vez, a 

gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já que não 

restou suficientemente demonstrada a impossibilidade da Embargante 

Manoelita Conceição Monteiro da Silva em suportar as despesas 

processuais. Nesse sentido, cabe salientar que não obstante a condição 

de aposentada da Embargante, esta recebe quantia razoável (R$ 

3.066,43), conforme documento à fl. 107 da Ação de Execução – 

Processo n. 683-07.2009.811.0045 – Código n. 30969, o qual refere-se ao 

ano de 2014, de modo que não contabilizados os reajustes anuais neste 

período, fatos hábeis a indicar condição financeira favorável.Em reforço 

ao exposto, de grande a valia a lição da Desembargadora Maria Helena 

Garglione Póvoas, nos autos do Recurso de Apelação n° 91568/2013: “[...] 

embora a Lei diga que a concessão da gratuidade de justiça dá-se pela 

afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado mero 

protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado nesse 

sentido. Vale dizer, sendo constatado no caso concreto que o benefício 

não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura de 

letra fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido.” (Sem grifos no 

original).Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça 

veiculado.Custas pela Embargante e incabíveis honorários.Translade-se 

cópia da presente sentença aos autos da Ação de Execução – Processo 

n. 683-07.2009.811.0045 – Código n. 30969.Após o trânsito em julgado 

desta sentença, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82169 Nr: 1490-22.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA, FLORI LUIZ 

BINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE ALEXANDRE 

GUTIERRES - OAB:SP/237.773, MABEL TIBES DA SILVA - 

OAB:22.343-A

 Vistos, etc.

I. Declaro encerrada a instrução probatória.

II. Abra-se vista ao Autor para, querendo, apresentar memoriais finais no 
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prazo de 15 (quinze) dias, com vista dos autos assegurada.

III. Após, intime-se a Requerida Fiagril Ltda nos mesmos termos.

IV. Por fim, intime-se o Denunciado Flori Luiz Binotti para tal mister.

V. Cumpridos os itens retor, conclusos para sentença.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VII. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82661 Nr: 2079-14.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PERDONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 

21074-O

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito às fls. 251/252, de modo que intime-se a parte Executada 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do ali 

disposto.

II. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se a parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 Vistos, etc.

I. Defiro o pleito à fl. 133, de modo que arquivem-se os autos até a 

conclusão da penhora no rosto dos autos, ou, ulterior manifestação da 

parte Exequente.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37551 Nr: 2588-13.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGNIN DE OLIVEIRA &DIVINO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:SP/95.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A eficiência da prestação jurisdicional depende da indicação de bens e 

do endereço da parte Executada, cujo ônus da indicação é da parte 

Exequente.

II. A tentativa de arresto anterior, via Sistema Bacenjud, indicou que a 

parte Executada sequer tem conta bancária, razão pela qual é inútil nova 

tentativa.

III. Intime-se a parte Exequente para, querendo, impulsionar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias.

IV. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis ou não sendo 

localizada a parte Executada, determino a suspensão dos autos com 

fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo Civil, pelo período 

de 1 (um) ano.

V. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VI. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VIII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80225 Nr: 4293-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDAL, DPN, GN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4.681 TO, 

CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:15.595/MS, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTIANE 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, 

JÉSSICA CRISTINA DALL'ALBA - OAB:20278, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUMA MAYARA DE AZEVEDO GENIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16.338/MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28.002 GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, considerando a inércia da parte Executada em relação a 

busca de ativos financeiros determinada à fl. 256 e realizada às fls. 

257/260, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, 

determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a 

consequente liberação em favor da parte Exequente, em observância aos 

dados bancários delineados à fl. 309.

II. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97833 Nr: 4221-20.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:20720-B/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos, etc.

I. De proêmio, alterem-se os registros cartorários para “cumprimento de 

sentença”, conforme decisão à fl. 168.

II. As medidas de suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de 

crédito solicitadas não guardam pertinência com a pretensão executória, 

razão pela qual, indefiro o solicitado nos itens “a” e “b” do petitório às fls. 

185/187.

III. Defiro o pedido de inscrição do nome da parte Executada nos cadastros 

de inadimplentes, forte no art. 782, § 3°, do Código de Processo Civil, 

através do Sistema SERASAJUD, conforme solicitado no item “d” às fls. 

151/153.

IV. Intime-se a parte Exequente para indicar bens da parte Executada 

passíveis de penhora no prazo de 30 (trinta) dias.

V. De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a 

suspensão dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de 

Processo Civil, pelo período de 1 (um) ano.

VI. Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01 (um) ano.”

VII. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, nos ditames do § 2°, do art. 921, do Código de 

Processo Civil.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

IX. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91829 Nr: 5718-06.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Dê-se ciência às partes quanto ao retorno dos autos à Instância de piso 

e, após 30 (trinta) dias, arquive-se.

II. A Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

III. Sendo assim, eventual pedido de cumprimento de sentença, ainda que 

seja somente de honorários advocatícios, deverá ser promovido através 

do sistema PJe (sem necessidade do recolhimento de custas, eis que 

importa em mera fase processual), devendo ser distribuído a este juízo, 

instruído com os documentos necessários (demonstração do título 

executivo judicial) e observando-se o disposto no art. 524 do CPC.

IV. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 31482 Nr: 1288-50.2009.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA BOA ESPERANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMO YABUMOTO, FUMICO FUJISAWA 

YABUMOTO, KUNIO YABUMOTO, SELMA AKEMI NAKATA, DANIEL 

KAZUO YABUMOTO, MITUKO ITIKAWA YABUMOTO, SANDRA HISSAMI 

YABUMOTO, SÉRGIO SHIGEO YABUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

II. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84038 Nr: 3550-65.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO ME, 

RUMILDA ELODIA MORAGA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. De proêmio, defiro o postulado pela parte Requerente à fl. 160.

II. Assim, não obstante a falta de localização da parte Requerida por 

encontrar-se em local incerto e não sabido, determino seja citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar para, querendo, se 

manifestar nos termos da decisão inicial.

III. Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial 

à parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

IV. Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

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

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

VI. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102359 Nr: 22630-44.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Vistos, etc.

I. Com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeito, por motivo de foro íntimo, para continuar apreciando e julgando 

este processo.

II. Proceda-se com as anotações pertinentes e remeta-se os autos, sem 

redistribuição, para Dra. Gisele Alves Silva, Juíza de Direito da Sexta Vara 

desta Comarca, minha substituta legal.

III. Após as deliberações, deverá a Secretaria Judicial desta Primeira Vara, 

cumprir os termos do que for decidido.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108283 Nr: 2981-59.2015.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS 

EIRELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGNOR & CIA LTDA ME, JOÃO LUIZ SIGNOR, 

OSMAR RIEWE, RODRIGO RIEWE, SIGNOR & SIGNOR LTDA, JS DIESEL 

MECÂNICA E AUTOPEÇAS, MAIDI GLACI SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63.036/PR, ANDRE EDUARDO BRAVO - OAB:61.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82348 Nr: 1709-35.2012.811.0045

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JESUS P. TORRANO 

- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestação nos autos no prazo de 

15(quinze) dias, conforme petição de fls. 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim
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 Cod. Proc.: 29639 Nr: 3656-66.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando a informação acerca de óbito do Executado Alviar Rother 

(documento anexo), determino a suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a teor dos arts. 110 e 313, I, ambos do Código de 

Processo Civil.

II. Nesse ponto, determino que a parte Exequente adote os atos 

necessários a habilitação do espólio ou sucessores do Executado Alviar 

Rother, no prazo acima referido, nos ditames do art. 313, § 2°, do Código 

de Processo Civil.

III. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99413 Nr: 5517-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELTO DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o documento à fl. 96v, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

II. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25403 Nr: 3256-86.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, quanto os 

RPVs expedidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117147 Nr: 7902-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA KANOPF - 

OAB:OAB/MT 22454-E, DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - 

OAB:13461-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

FÁBIA SIGNORETTI TAVARES - OAB:27.216-B, FERNANDA DE 

ALMEIDA PITANGA - OAB:27341 OAB/MT, LOHANNE BILHAR - 

OAB:26695-O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:MT 4.613, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:MT 14.307

 Vistos, etc.I. [...].É o breve relatório. Decido.Pois bem.II. No tocante ao 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017935-92.2019.8.11.0000 (fls. 

460/462), a teor do art. 1.018, § 1°, do Código de Processo Civil, mantenho 

a decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.III. 

Postergo a análise dos fundamentos dispostos nas manifestações às fls. 

365/391 e 409/412 para quando da análise e julgamento dos Embargos à 

Arrematação apresentados às fls. 490/496 pela parte Executada, 

considerando a necessidade de oitiva da parte Exequente, com 

fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil.IV. Desta forma, 

intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca das manifestações apresentadas pela parte 

Executada às fls. 365/391, 409/412 e 490/496.V. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.VI. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.VII. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123641 Nr: 2371-57.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE 

SEGUROS, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT/12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A

 Intimação da parte autora para contrarrazões de apelação, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

ATANAEL DINIZ SANTOS OAB - 036.522.513-42 (REPRESENTANTE)

NILSON FERREIRA DA SILVA OAB - 029.426.291-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGODOEIRA SANTA VITORIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000187-72.2020.8.11.0045 REPRESENTANTE: NILSON FERREIRA DA 

SILVA, ATANAEL DINIZ SANTOS REQUERIDO: ALGODOEIRA INACIA 

DUTRA DUARTE LTDA., ALGODOEIRA SANTA VITORIA LTDA - EPP 

Vistos, etc. I. De proêmio, necessário dispor que nos autos da Ação de 

Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1001352-91.2020.8.11.0045, 

com trâmite na Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

consta realização de prova pericial acerca da necessidade de promoção 

de obras pela Requerida e prolação de decisão (id. n. 24227122) data de 

25.09.2019, determinando a imediata realização de obras pela Requerida 

Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda. Malgrado não subsista relação de 

identidade perfeita entre a causa de pedir e o pedido em todas as ações, o 

fato é, e isso não se pode sonegar, que a causa de pedir remota (o fato 

fundante, que abrange os acontecimentos concernentes à constituição da 

relação jurídica de direito material, e o fato contrário, evento que, por obra 

da parte adversa, faz emergir o interesse do requerente de invocar a 

tutela jurisdicional) é idêntica em todas as demandas, o quê implica 

considerar, por força de conclusão lógica, que o desfecho/julgamento de 

uma ação está diretamente ligado ao resultado-final da outra. Com efeito, 

subsistindo, mesmo que remotamente, a possibilidade concreta de 

prolação de decisões conflitantes, fruto da existência de fator de 

semelhança, que acarrete em caráter de prejudicialidade de uma demanda 

em prejuízo da outra, caracteriza-se como medida conveniente que as 

ações sejam reunidas, para efeito de evitar divergência, nos termos do 

art. 55, § 3°, do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”: “Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles.” (Sem grifos no original). II. A conexão é matéria de 
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interesse público, passível, portanto, de análise “ex officio”. O caso em 

questão aponta a probabilidade da existência de decisões conflitantes 

caso as demandas conexas sejam analisadas por juízos diferentes, e 

havendo prejudicialidade entre as demandas, a reunião dos feitos é 

medida que se impõe, a fim de que sejam processadas e decididas 

conjuntamente, forte no art. 58 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. CONVENIÊNCIA DA 

REUNIÃO DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 

PRECEDENTE DO STJ. Sobre a conexão, entende o STJ que "a 

conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos 

casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos 

processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais 

inconciliáveis sob o ponto de vista prático.” (TJMG, Relator: Cabral da 

Silva, Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL). Por via de consequência, diante desta moldura, dado a existência 

de relação de conexão, penso que a solução, que melhor se ajusta a 

hipótese ‘sub judice’, centraliza-se no reconhecimento da necessidade de 

reunião dos processos, com o objetivo de viabilizar-se a prolação de 

decisões judiciais simultâneas e não-antagônicas. III. Ante o exposto, 

DECLARO conexa a presente demanda com a Ação de Reparação por 

Danos Materiais e Morais n. 1001352-91.2020.8.11.0045, para o fim de 

determinar a reunião das mesmas, remetendo-se os presentes autos à 

Sexta Vara desta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, porquanto é o 

Juízo reconhecidamente prevento para sua análise e decisão com base 

nos artigos 54, 55, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005063-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005063-07.2019.8.11.0045. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária proposta por Marcos Jose Miranda dos Santos em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Intimado para comprovar seu 

domicílio nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT (despacho Id 25009197), 

o autor juntou uma declaração firmada por ele próprio (Id 26019290). 

Ocorre que todos os documentos médicos apresentados com a inicial 

(exames, laudos, atestados, carteira do SUS, ficha de consulta), assim 

como todos os documentos previdenciários (INFBEN, remarcações de 

exame, comunicados de decisão), são oriundos de Belém/PA, e, dentre os 

tais documentos, verifica-se que o autor reside no Conjunto Promorar, 

Quadra 74, Rua 22, Bairro Val D Caes, em referida cidade. Segundo o 

disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, compete 

aos Juízes Federais processar e julgar as ações previdenciárias, sendo 

exceção a regra constitucional da competência delegada prevista no seu 

§ 3º, in verbis: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I 

- as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) § 3º - Serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de 

vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir 

que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 

estadual. (...)” Em se tratando de ação em que figure como parte autarquia 

federal, a regra geral é a do ajuizamento em Vara Federal na localidade 

onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme o art. 109, inciso I, da 

Constituição Federal, e os art. 94 e 100, alíneas "a" e "b", ambos do CPC. 

Todavia, em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

justiça, a Constituição Federal de 1988 conferiu ao segurado a faculdade 

de propor a ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social no foro do 

seu domicílio, ainda que perante a Justiça Estadual, se a comarca não for 

sede de vara do Juízo Federal (art. 109, § 3º. No caso de ação 

previdenciária movida contra o INSS, o Supremo Tribunal Federal sufragou 

o entendimento de ser concorrente a competência (a) do Juízo Estadual do 

domicílio do autor, (b) do Juízo Federal com jurisdição sobre o seu domicílio 

e (c) do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo prevalecer a 

opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 293.246/RS, 

Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU, Seção I, de 16-08-2001; Súmula n.º 689 do 

STF; Súmula n.º 08 deste TRF da 4ª Região). Em nenhum momento, 

todavia, o Texto Constitucional e a jurisprudência dos Tribunais garantem 

ao segurado a faculdade de ajuizar a ação contra a Autarquia 

Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de seu domicílio, 

tendo em vista que a finalidade da norma contida no art. 109, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, que versa a competência delegada, é 

justamente oportunizar e facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo 

do local onde vive. Os seguintes precedentes bem confortam tal 

entendimento: “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PROPOSTA 

POR SEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. COMPETÊNCIA. Em face do disposto no art. 109, § 3º, da 

Constituição Federal, tratando-se de litígio contra instituição da previdência 

social, o ajuizamento da ação, se não ocorrer na Justiça Estadual, no foro 

do domicílio do segurado, pode ser feito tanto perante o juízo federal da 

respectiva jurisdição como perante as varas federais da capital do 

Estado-membro. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e 

provido. (STF, RE n.º 293.246-9/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, 

DJU, Seção 1, de 02-04-2004).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

LIMITES ESTABELECIDOS PELO § 3º DO ART. 109 DA CF. FORO DE 

DOMICÍLIO DO AUTOR. O ajuizamento de ação previdenciária na Justiça 

Estadual, por configurar exceção à regra prevista no artigo 109, inciso I, 

da CF, somente pode ocorrer dentro dos limites constitucionalmente 

estabelecidos pelo § 3º da norma em referência, estando autorizada a 

propositura da demanda apenas no foro de domicílio do segurado e não 

em qualquer outro de sua eleição. Trata-se, pois, de competência 

absoluta, atribuída pela Constituição Federal, que deve ser reconhecida de 

ofício pelo juiz. (TRF 4ª Região, AG n.º 2009.04.00.029552-0, Turma 

Suplementar, Relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. em 

03-11-2009).” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

SEGURADO DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA DA DO JUÍZO 

SUSCITADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE DO ART. 109, § 3º, CF. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A competência firmada no § 3º da Lei 

Maior, ainda que territorial e concorrente, guarda índole absoluta, porque 

estabelece direito subjetivo do segurado de optar entre o foro federal e o 

de seu domicílio. 2. Elegendo o segurado juízo estranho às alternativas 

contempladas na lei Maior, inexistente delegação de competência federal, 

a hipótese é de incompetência absoluta, cumprindo decliná-la ex officio. 

(TRF 4ª Região, CC n.º 1999.04.01.029431-0, Terceira Seção, Relator Des. 

Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, DJU, Seção II, de 19-01-2000).” 

Assim, no caso em apreço, sendo o autor domiciliado em Belém/PA que é 

sede da Justiça Federal, deveria ter ajuizado a ação perante o Juízo 

Federal com jurisdição sobre o seu domicílio, ou, ainda, perante o Juízo 

Federal da capital do Estado-membro, a teor do disposto no art. 109, inciso 

I, da CF de 1988. No entanto, não lhe faculta o ajuizamento da ação 

perante o Juízo de Direito da Vara Cível desta Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, em juízo diverso daquele do seu domicílio que possui Vara 

Federal. Nestes termos, diante da incompetência absoluta deste juízo, 

determino a remessa dos autos ao juízo Federal de Belém/PA, competente 

para a apreciação do feito, para que dê continuidade ao feito, 

processando e julgando o pedido. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006263-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME (EXECUTADO)

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006263-49.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA EXECUTADO: SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME, SEBASTIAO 

MARQUES MIRANDA Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar que a 

demanda apresenta como destino do endereçamento a Terceira Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. Desta forma, com fundamento no 

art. 319, I, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos à Terceira 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IV. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005338-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005338-87.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Jeferson Maciel dos Santos. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido 

de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 18844592 indeferindo a tutela de 

urgência e determinando a realização antecipada de perícia médica. 

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos (Id 20030623) 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor impugnou a contestação no Id 22261222. Perícia 

médica apresentada nos Id’s 22914664 e 22914668. O autor manifestou 

sobre o laudo pericial no Id 24462440. Intimado, o INSS não manifestou 

quanto a perícia (certidão Id 25454236. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que desde 2013 o autor é portador de Discopatia lombar, duas 

hérnias com compressão do saco dural e uma com compressão radicular, 

fez cirurgia com artrodese lombar (CID 10 M544, M51, M79, G580, Z54), de 

origem degenerativa, atestadas clinicamente e por Rx, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde julho/2014. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(serviços braçais – serviços gerais), razão pela qual forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo 

pericial nos Id’s 22914664 e 22914668). Quanto ao período de carência, a 

questão está superada, vez que ficou constado na perícia que o início da 

incapacidade do autor se deu em julho/2014, ou seja, dentro do período em 

que ainda era segurado (conforme CNIS anexado aos autos). No que 

tange à data em que o benefício é devido, entendo que deve se considerar 

a data em que o benefício foi postulado administrativamente (09/11/2018). 

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Jeferson Maciel dos 

Santos. 2. CPF: 056.137.429-52. 3. Benefício concedido: Aposentadoria 

por invalidez 4. Data do início do benefício: 09/11/2018 (data do 

requerimento administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004797-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004797-54.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Reginaldo Ribeiro da Conceição. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido 

alternativo), de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está 

acometido de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 16768152 

indeferindo a tutela de urgência e determinando a realização antecipada 

de perícia médica. O requerido apresentou contestação e documentos (Id 

18172511) sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. Perícia médica apresentada nos Id’s 20396560 e 

20396564. O INSS juntou documentos nos Id’s 22140802 e 22179916 

(MPAS, CNIS e SABI). O autor manifestou sobre o laudo pericial no Id 

22246713 e impugnou a contestação no Id 22246728. 2. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, 
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tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora 

por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador de surdez bilateral, osteofitose lombar, 

discopatia lombar, hérnia de disco lombar com compressão de saco dural 

e compressão radicular bilateral (CID 10 M544, M51, M19 e H900), de 

origem degenerativa, atestadas clinicamente e por ressonância, 

resultando em incapacidade laboral total e permanente desde 

outubro/2017. No caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do 

autor não é suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da 

função que exercia (serviços braçais – serviços gerais e operador de 

produção), e, ponderando as condições pessoais do segurado (atividades 

desenvolvidas ao longo da vida, grau de instrução, idade e realidade do 

mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Id’s 20396560 e 

20396564). Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois 

do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de segurado por mais 

de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da incapacidade 

atestada pelo perito. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao 

autor do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a 

ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: Reginaldo Ribeiro da Conceição. 2. CPF: 

006.651.222-09. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. 

Data do início do benefício: 03/10/2017 (data do requerimento 

administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005463-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005463-55.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Agostinho Ferreira Nunes Neto. Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido 

alternativo), de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está 

acometido de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 17122266 deferindo 

a tutela de urgência e determinando ao INSS o restabelecimento do 

benefício de auxílio doença em favor do autor. O requerido apresentou 

contestação e documentos (Id 18453163) sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. Perícia médica 

apresentada nos Id’s 20586243 e 20586247. O autor manifestou sobre o 

laudo pericial no Id 22265485. Devidamente intimado, o INSS não 

manifestou acerca da perícia (conforme consta nos Expedientes/Atos de 

Comunicação). 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No 

que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida 

aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. 

A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, 

que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença que o 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador de artrose, discopatia lombar, escoliose, pinçamento L5-S1, 

derrame facetário, hipersinal T1 e T2, e duas hérnias de disco lombares 

com compressão dural e diminuição do foramem bilateral (radicular) - CID 

10 M544, M51, M41, G58 e M7, de origem degenerativa, atestadas 

clinicamente, por Rx e ressonância, resultando em incapacidade laboral 

total e permanente desde agosto/2018. No caso, o perito médico afirmou 

que a incapacidade do autor não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia (serviços braçais – 
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profissão marceneiro) e, ponderando as condições pessoais do segurado 

(atividades desenvolvidas ao longo da vida, grau de instrução, idade e 

realidade do mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Id’s 

20586243 e 20586247). Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, e, além disso, o autor 

estava recebendo benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 

23/08/2018. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício 

da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Agostinho Ferreira Nunes Neto. 2. CPF: 003.905.471-31. 3. 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. Data do início do 

benefício: 23/08/2018 (data da cessação do auxílio doença). 5. Renda 

mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003588-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA PEREIRA AMIKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003588-84.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Taciana Pereira Amiki. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurada obrigatória, narrando em suma, que a autora está acometida 

de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 10120180 indeferindo a tutela de 

urgência e determinando a realização antecipada de perícia médica. 

Perícia médica apresentada nos Id’s 16670631 e 16670633. A autora 

manifestou sobre o laudo pericial no Id 18763947. Citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos (Id 19182602) sustentando que a 

autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A 

autora impugnou a contestação no Id 20188449. 2. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, 

tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora 

por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao 

segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que desde 2013 a autora é portadora de cegueira de olho direito, 

diabetes e hipertensão (CID 10 E10, I 10, H54, H179), de origem crônica e 

degenerativa, atestadas clinicamente pelas especialidades, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde 09/03/2015 (mesma data 

reconhecida administrativamente pelo INSS por ocasião de exame 

realizado em 27/05/2016 – f. 41). No caso, o perito médico afirmou que a 

incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou habilitação, 

(‘vide’ laudo pericial nos Id’s 16670631 e 16670633). Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, vez que pelas informações trazidas 

aos autos, verifica-se que no momento do requerimento administrativo 

(29/02/2016) a autora já estava incapacitada (desde 09/03/2015), possuía 

mais de 12 (doze) contribuições e encontrava-se dentro do período de 

graça, visto que este se estendeu até fevereiro/2017 (última contribuição 

em janeiro/2016), nos termos do artigo 15, II, §4º, da Lei nº 8.212/91, in 

verbis: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração; (...) § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade 

Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente 

posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.” 

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS ao pagamento mensal a autora do benefício da aposentadoria por 

invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Taciana Pereira 

Amiki. 2. CPF: 885.381.841-72. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez 4. Data do início do benefício: 29/02/2016 (data do requerimento 

administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 
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vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003899-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAMOS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003899-41.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Fabio Ramos Santana. Requerido: Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que 

objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), 

de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido 

de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 15481494 deferindo a tutela de 

urgência e determinando ao INSS o restabelecimento do benefício de 

auxílio doença em favor do autor. O requerido apresentou contestação e 

documentos no Id 19182059 sustentando que o autor não cumpriu os 

requisitos legais para implantação do benefício. Perícia médica 

apresentada nos Id’s 20395990 e 20396242. O autor manifestou sobre o 

laudo pericial no Id 22258130. Devidamente intimado, o INSS não 

manifestou acerca da perícia (conforme consta nos Expedientes/Atos de 

Comunicação e certidão Id 24532547). 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedido o benefício de auxílio doença à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91. Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91: “Art. 

59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 dias consecutivos. Art. 60. O auxílio-doença será devido ao 

segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 

atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei 

nº 9.876, de 26.11.99) § 1º Quando requerido por segurado afastado da 

atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a 

contar da data da entrada do requerimento. Art. 61. O auxílio-doença, 

inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no 

art. 33 desta Lei.” Por sua vez, estabelece o art. 25: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…)” Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

temporária para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença 

que, no momento, o incapacita para o trabalho. Descreve a perícia que o 

autor é portador de osteofitose e discopatia degenerativa lombar, hérnia 

de disco lombar com compressão de saco dural e com compressão 

radicular à direita (CID 10 M519, M545, M541, G551), de origem 

degenerativa, atestadas clinicamente e por ressonância, resultando em 

incapacidade laboral total e temporária desde janeiro/2018. No caso, o 

perito médico afirmou que o autor não possui capacidade para a função 

que exerce (trabalhos braçais – profissão serviços gerais e operador de 

máquinas), no entanto, de forma temporária e não permanente (‘vide’ laudo 

pericial nos Id’s 14142736 e 14142788). Assim, preenchido o requisito da 

incapacidade temporária. Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito. Além disso, o autor estava recebendo 

benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 10/01/2018. No 

que tange à data em que o benefício é devido ao requerente, entendo que 

deve se considerar a data em que o benefício foi cessado 

administrativamente (10/01/2018), vez que restou evidenciado que àquela 

ocasião já estava incapacitado, ainda que temporariamente, para o 

trabalho, devendo ser descontados eventuais valores que tenham sido 

posteriormente pagos em razão do deferimento ou restabelecimento do 

benefício. É de se observar, ainda, que do CNIS juntado aos autos consta 

o exercício de trabalho remunerado pelo autor no período em que já estava 

incapaz. Neste aspecto, a jurisprudência do e. TRF1 vem firmando a 

compreensão no sentido de que o trabalho exercido pelo segurado, no 

período em que esteve incapaz, decorre da necessidade de 

sobrevivência, com inegável sacrifício de sua saúde e com a possibilidade 

de agravamento de seu quadro clínico, razão pela qual não cabe 

proceder-se a desconto ou compensação desses períodos com valores 

do benefício a que tem direito. Confira-se: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 

QUALIDADE DE SEGURADO E INCAPACIDADE COMPROVADAS. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. 12. Ainda que exercício de atividade houvesse, 

esta Corte já se manifestou no sentido de que o trabalho exercido pelo 

segurado, no período em que esteve incapaz, decorre da necessidade de 

sua sobrevivência, com inegável sacrifício de sua saúde e com a 

possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, razão pela qual não 

cabe proceder-se a desconto ou compensação desses períodos com 

valores do benefício a que tem direito. (...) (AC 00468588420144019199, 

JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, TRF1 - 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 03/10/2018)” 

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI DE REGÊNCIA. NATUREZA PROCESSUAL. 

APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. MANUAL 

DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODOS 

EVENTUALMENTE LABORADOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

COISA JULGADA. (...) 4. O título judicial, à luz dos documentos acostados 

aos autos, assegurou à autora a concessão do benefício de 

auxílio-doença, sem autorizar quaisquer descontos relativos aos períodos 

eventualmente laborados. 5. Ademais, esta Corte já se manifestou no 

sentido de que o trabalho exercido pelo segurado, no período em que 

estava incapaz, decorre da necessidade de sobrevivência, com inegável 

sacrifício à saúde do obreiro e com possibilidade de agravamento do 

estado mórbido, razão pela qual não cabe proceder-se a desconto ou 

compensação desses períodos com valores do benefício a que tem direito. 

(...) 7. Apelação do INSS improvida. (AC 00509178120154019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 31/08/2016)” 3. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, 

com resolução de mérito. Quanto ao prazo de duração do benefício, nos 

termos do laudo pericial, hei por bem concedê-lo por 02 (dois) anos, 

contados da data da realização da perícia, qual seja, 22/05/2019. 

Transcorrido o prazo deverá a parte autora ser submetida à nova perícia 

para apurar sua incapacidade laboral. Assim, a DIB será em 10/01/2018 e 

a DCB será em 22/05/2021, sendo que a prorrogação do benefício fica 

adstrita à realização de novo exame médico. A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Fabio Ramos Santana. 2. Benefício concedido: Auxílio-doença. 

3. CPF: 065.061.749-51. 4. Número do benefício: 620.315.758-2. 5. Data do 

início do benefício: 10/01/2018 (data da cessação). 6. Renda mensal 

inicial: 91% do salário de benefício. 7. Data início do pagamento: 30 (trinta) 

dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 
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deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos 

à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000298-90.2019.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Manoel Braga. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial no Id 17661177 indeferindo a tutela de 

urgência e determinando a realização antecipada de perícia médica. 

Citado, o requerido apresentou contestação e documentos (Id 18790915) 

sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais para implantação 

do benefício. O autor impugnou a contestação no Id 19579533. Perícia 

médica apresentada nos Id’s 22728833 e 22729591. O autor manifestou 

sobre o laudo pericial no Id 25046777. Intimado, o INSS não manifestou 

quanto a perícia (certidão Id 26271471. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor é portador de anterolistese grau I, osteofitose lombar, 

artrose facetaria lombar, discopatia lombar, espondiloartrose, duas 

hérnias com compressão de saco dural e uma com comopressão radicular 

bilateral (CID 10 M51, M544, M19, M21, G580 e S830), de origem 

degenerativa, atestadas clinicamente e por Rx, resultando em 

incapacidade laboral total e permanente desde dezembro/2018. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(serviços braçais – serviços gerais e operador de produção), razão pela 

qual forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra 

atividade que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico 

(‘vide’ laudo pericial nos Id’s 22728833 e 22729591). Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se 

verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, 

notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim 

de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Manoel Braga. 2. 

CPF: 828.336.303-44. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 

4. Data do início do benefício: 02/12/2018 (data do requerimento 

administrativo – Id 17647259); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de 

benefício 6. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da 

intimação. Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, 

TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005340-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIA BOLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005340-57.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Eleia Bolico. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial no Id 17071256 deferindo 

a tutela de urgência para fins de concessão do benefício de auxílio 

doença e determinando a realização antecipada de perícia médica. O 
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requerido apresentou contestação e documentos no Id 18453161 

sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício. A autora manifestou nos Id’s 21929515 e 

21929521 juntando novos laudos médicos. Perícia médica apresentada 

nos Id’s 22550282 e 22550290. A autora manifestou quanto à perícia no Id 

24462407. Devidamente intimado, o INSS não manifestou quanto ao laudo 

pericial. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine 

ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por 

invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, que quatro 

são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que a autora encontra-se acometida de doença que a 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que a autora é 

portadora de osteofitose lombar, pinçamento lombar em dois níveis, 

discartrose cervical, tendinopatia do supraespinhoso, do subescapular e 

do  in f raesp inhoso ,  a r t ropa t ia  ac romioc lav i cu la r ,  bu rs i te 

subacromio/deltóidea, osteofitose cervical, discopatia cervical, e duas 

hérnias cervicais com compressão do saco dural (CID 10 M65, M542, 

M544, M51, M79, M751, M549, M53, Z54, e G580), de origem degenerativa, 

atestadas clinicamente, por Rx e ressonância, resultando em incapacidade 

laboral total e permanente desde julho/2018. No caso, o perito médico 

afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia (confeiteira) ou mesmo 

de outras atividades, razão pela qual forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico (‘vide’ laudo pericial nos Id’s 

22550282 e 22550290). Quanto ao período de carência, a questão está 

superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurada por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome da Segurada: Eleia Bolico; 2. CPF: 944.656.909-59; 3. 

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data do início do 

benefício: 17/07/2018 (data do requerimento administrativo); 5. Renda 

mensal inicial: 100% do salário de benefício; 6. Data início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002760-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ZEFERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002760-88.2017.8.11.0045 AUTOR(A): SIMONE ZEFERINO DA SILVA 

REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos, etc. I. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no id. n. 21349728 por Simone Silva dos Santos, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença constante no id. n. 

19959864 padeceria de obscuridade. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Aduz a parte 

Embargante, em síntese, que a referida sentença fora obscura, uma vez 

que não fora intimada pessoalmente para impulsionar a demanda, de modo 

que descabe extinção por abandono. De fato, analisando detidamente os 

autos, constata-se que ocorreu obscuridade quanto a extinção do feito, 

considerando que a inércia da parte Autora (id. n. 18885160) decorreu do 

não cumprimento da emenda à exordial, não do abandono. II. Cabe ao 

Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo lição do art. 139 

do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o processo dentro 

dos ditames legais. O Juiz desenvolve cognição ao receber a petição 

inicial, não se tratando de mero expediente, haja vista que nesta fase 

visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, impõem-se o prévio 

exame para impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática 

de atos processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos 

ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade 

ao desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, tem-se que a 

ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de 

emenda ou complementação. Contudo, havendo este ato processual e não 

tendo a parte se desincumbido neste ínterim, possível o indeferimento da 

exordial. III. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para indeferir a petição inicial. IV. Sem custas e 

incabíveis honorários. V. “Ex positis”, nos termos dos arts. 494, II, e 1.022, 

I, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso 

de Embargos de Declaração interposto no id. n. 21349827, cuja 

obscuridade já fora devidamente analisada acima e passa a ser parte 

integrante da r. sentença id. n. 19959864. VI. Publique-se. VII. Intime-se. 

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. IX. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003806-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003806-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NILVA RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Liquidação de Sentença proposta por Nilva Rodrigues dos 

Santos em desfavor de Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree). 

Despacho no id. n. 23243941, determinando a apresentação de 

documentos pela parte Exequente que comprovem a existência de prévia 

relação jurídica entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial. 

Manifestação da parte Exequente no id. n. 25493629, ratificando o pedido 

relativo a exibição de documentos pela parte Exequente. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 

Cabe ao Magistrado o encargo de conduzir o processo segundo lição do 

art. 139 do Código de Processo Civil, na função de zelar e dirigir o 

processo dentro dos ditames legais. O Juiz desenvolve cognição ao 

receber a petição inicial, não se tratando de mero expediente, haja vista 

que nesta fase visa-se a constatação do preenchimento dos requisitos 

dos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, 

impõem-se o prévio exame para impedir que petições iniciais ineptas 

possam ensejar prática de atos processuais inúteis e desnecessários ou 

que eventuais defeitos ou irregularidades sejam, desde pronto, sanados, 

dando-se oportunidade ao desenvolvimento válido e regular do processo. 

Nesse ponto, conforme despacho prolatado no id. n. 23243941, fora 

determina a apresentação de documentos pela parte Exequente que 

comprovem a existência de prévia relação jurídica entre as partes, sob 

pena de indeferimento da inicial, a qual não se desincumbiu de tal ônus, 

tendo ratificado o pedido para exibição de documentos (id. n. 25493629). 

Assim, tem-se que a ilegalidade reside no indeferimento da inicial sem 

prévia oportunidade de emenda ou complementação. Contudo, havendo 

este ato processual e não tendo a parte se desincumbido neste ínterim, 

possível o indeferimento da exordial. Releva notar ainda, que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Grosso apresenta posicionamento jurisprudencial no 

sentido que descabe determinação de exibição de documentos quando 

ausente indicativo de relação jurídica, inclusive, de inversão do ônus da 

prova. Corroborando o exposto, eis o entendimento jurisprudencial em 

caso análogo: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA 

DEMANDA ORIGINÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – 

NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS A AUTORA 

AFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do 

ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos 

fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 

1717781/RO). II. O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido 

de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, 

dos motivos pelos quais a afirma a existência do documento e a sua 

posse pelo litigante adverso.” ( TJMT – Processo n. 

10058451720178110002 – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. 

Serly Marcondes Alves – Julgamento: 20.02.2019 – Publicação: 

20.02.2019). Desta forma, denota-se a ausência de qualquer elemento 

comprobatório da existência de relação entre as partes, uma vez que 

ausente qualquer indicativo do pagamento dos valores informados pela 

parte Exequente, sendo o indeferimento da exordial, medida que se impõe. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO para indeferir a petição inicial. Sem custas, uma vez que defiro à 

Exequente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil, incabíveis honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se, observando as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 2381-24.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspenção do presente feito. 

Dessa forma impulsiono o feito e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13495 Nr: 2381-24.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono e intimo douto procurador, a fins de se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123046 Nr: 2102-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANDERSON SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURITANIA MOURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13.458-A

 Certifico e dou fé que, diante da r. certidão do oficial de justiça, bem como 

intimado o advogado constituido nos autos, sendo que nada se 

manifestou, encaminho-os autos conclusos e aguardo novas 

determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90054 Nr: 3940-98.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono os autos e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 165-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 
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OAB:14561-B/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono e intimo douto procurador, a fins de se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80995 Nr: 165-12.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspenção do presente feito. 

Dessa forma impulsiono o feito e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 2843-68.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspenção do presente feito. 

Dessa forma impulsiono o feito e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 2843-68.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono e intimo douto procurador, a fins de se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37454 Nr: 2491-13.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT/13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono os autos e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 874-23.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CPDS, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspenção do presente feito. 

Dessa forma impulsiono o feito e intimo douto procurador, a fins de se 

manifestar no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23015 Nr: 874-23.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB, CPDS, SCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do presente feito. 

Dessa forma impulsiono e intimo douto procurador, a fins de se manifestar.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000150-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109638 Nr: 3730-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALMEIDA NARITA, ARQUIMEDES 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE SOUZA STROGULSKI - 

OAB:OAB/MT 23901/O, KARINE DUCCI LOURENÇO - OAB:19.982, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3730-76.2015.811.0045 – CÓD. 109638.

Item I – Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Item II – A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o 

objetivo de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito 

de viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão 

somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e 

administrativos, disponíveis ao exequente, para a obtenção de 

informações do executado [cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: 

Min. Gilson Dipp, j. 23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª 

Turma, Rel.: Min. José Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que existem evidências que demonstram a 

adoção, por parte do exequente, de diligências com o objetivo de obter 

informações acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à 

falta de informações que assegurem a existência de bens, livres e 

desembaraçados, passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o 

propósito de obter as duas últimas declarações de imposto de renda dos 

executados.
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Com a juntada da resposta da consulta, intime-se o exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110097 Nr: 3993-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LOURINHO WILLE, HELENA DE 

ALMEIDA WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3993-11.2015.811.0045 – CÓD. 110097.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112882 Nr: 5429-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDLDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANE MARIANI BARAZETTI - OAB:21074-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 5429-05.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar: a) o 

atual estágio de andamento da ação n.º 1842-04.2017.811.0045, código 

137262; b) se a requerida, devidamente intimada, apresentou alegações 

finais. Desde que devidamente intimada, com ou sem as alegações finais, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente alegações finais. Depois, venham conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21222 Nr: 2517-50.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE DA LUZ DE QUADROS, CDQI, CDQI, LHDQI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANE MARIANI BARAZETTI - OAB:21074-O

 Processo n.º 2517-50.2006.811.0045.

Em conformidade com os dados cadastrados no sistema APOLO, deflui-se 

que advogados, que patrocinam a defesa do executado Vanderlei Inácio 

não foram intimados sobre o conteúdo da decisão judicial anexada nas fls. 

58/59 dos autos, pois não estavam cadastrados no sistema. Portanto, 

diante deste cenário, DETERMINO A RESTITUIÇÃO, à defesa do devedor, 

do prazo para manifestação/recurso a que faz menção a decisão judicial 

juntada nas fls. 58/59 dos autos.

Corrija-se e modifique-se os dados do sistema APOLO, para o fim de 

proceder à inclusão, no polo passivo da demanda, o executado Vanderlei 

Inácio e os dignos advogados que promovem a sua defesa.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo que 

tramita em apenso.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35650 Nr: 668-04.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LUCIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:MT 22.135-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 668-04.2010.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula do bem imóvel, com fundamento no conteúdo normativo do art. 

845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora do imóvel descrito no documento juntado na fl. 137 dos autos, 

mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) expedir 

certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir mandado judicial com o 

objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação 

das partes acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e de 

avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39275 Nr: 4300-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CORÁ LTDA-ME, SILMARA 

CORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4300-38.2010.811.0045 – CÓD. 39275.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81002 Nr: 172-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - OAB:MT 

4.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:2287-B

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na impugnação à execução formulada pela União, incidentalmente ao 

requerimento de cumprimento de sentença ajuizado por Valdir Miquelin, 

para o fim de:a) RECONHECER a configuração de excesso de execução e, 

como decorrência, DETERMINAR que os juros de mora incidam de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da 

sentença, e a correção monetária incida desde a data do arbitramento, de 
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acordo com o IPCA-E;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 1159-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRA FRANCISCA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10.319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1159-06.2013.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004].

Logo, diante desta moldura, tomando-se em consideração que existem 

evidências que demonstram a adoção, por parte da exequente, de 

diligências com o objetivo de obter informações acerca da existência de 

bens passíveis de penhora, devido à falta de informações que assegurem 

a existência de bens passíveis de constrição judicial, DETERMINO a 

realização de consulta, junto ao sistema eletrônico InfoJud, com o objetivo 

de obter as duas últimas declarações de imposto de renda, declarações 

sobre operações imobiliárias (DOI) e as declarações de imposto sobre 

propriedade territorial rural da executada. DETERMINO, também, a 

realização de nova e atualizada consulta, junto ao sistema RenaJud, com o 

objetivo de obter informações acerca da existência de veículos em nome 

da executada.

Com a juntada das respostas das consultas, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 3728-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Processo n.º 3728-77.2013.811.0045 – CÓD. 89841.

Compulsando o processo, é possível divisar que a restrição judicial 

anotada na margem do prontuário dos veículos é do tipo/natureza 

“circulação” (fl. 194) que, por sua vez, impede o registro da mudança da 

propriedade, de um novo licenciamento e a circulação do veículo. Portanto, 

diante deste cenário, dado que a “circulação” é uma restrição total, a qual 

já abarca o impedimento de “transferência”, INDEFIRO o pedido de fl. 199 

dos autos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106464 Nr: 2053-11.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALENCAR BRANDÃO, JDOB, VALQUIR 

APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, FABIO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA, WALTER DOMINGOS DE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2053-11.2015.811.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste. Após, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37382 Nr: 2419-26.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102-B/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2419-26.2010.811.0045 – CÓD. 37382.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97491 Nr: 3942-34.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAIDE APARECIDA FERREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, diante desta perspectiva, depreende-se, por 

inferência racional, que é imprescindível a realização de prova pericial, na 

fase de liquidação de sentença, para efeito de apurar (a) a 

ocorrência/inocorrência de reestruturação remuneratória da carreira e (b) 

existência/inexistência de “diferença a apurar”. Logo, nesse influxo de 

ideias, INDEFIRO o pedido de “extinção imediata” do processo, formulado 

pelo executado, e, também, o pedido que visa a impedir/obstar a 

discussão acerca da ocorrência de reestruturação remuneratória da 

carreira.Considerando-se que a dissolução das matérias/pontos polêmicos 

depende de conhecimento especial técnico, com espeque no teor do art. 

510 do Código de Processo Civil, NOMEIO como perito, para atuar no 

processo, Aldo Nuss, que deverá ser intimado acerca da nomeação. 

Intime-se o ‘expert’ para, aceitando a nomeação, indicar data para 

realização da perícia e informar o valor dos honorários.Na etapa de 

liquidação de sentença, por arbitramento, as despesas relativas ao 

pagamento dos honorários do perito devem ser suportados pelo devedor. 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, firmou a 

compreensão, através do julgamento do Recurso Especial n.º 

1.274.466/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de 

que: “(…) (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por 

arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais’ (…)”. Por conseguinte, ESTABELEÇO que as 

despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser arcadas pelo requerido 

que deverá ser intimado para, logo após a indicação do valor dos 

honorários, promover o depósito do valor em Juízo.ESTABELEÇO que o 

laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 
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necessidade.Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 

1.º do Código de Processo Civil].Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42579 Nr: 2888-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 2888-38.2011.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93332 Nr: 518-81.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIQUIEL DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 518-81.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Iziquiel David de 

Oliveira contra Banco do Brasil, que visa a promover a liquidação da 

obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ainda, em análise ao processo visualiza-se que o valor da condenação foi 

quitado integralmente através da realização de dois depósitos (fls. 113-v e 

123-v) e, consequentemente, a expedição de dois alvarás (fls. 117 e 125). 

Logo após, adveio a notícia do falecimento do autor, e a juntada da sua 

certidão de óbito, que atesta que o autor faleceu somente após a 

expedição dos alvarás. Assim, não há necessidade da habilitação dos 

herdeiros no processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas judiciais conforme sentença de mérito juntada às fls. 56/59 dos 

autos.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86797 Nr: 595-27.2013.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, Ana 

Paula Becker - OAB:MT0021773O, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:13.224/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, 

MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS, 

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0, SERGIO LUIS DALTO 

DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 Processo nº 595-27.2013.811.0045.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível 

divisar que o advogado Dr. Itamar de Camargo Vieira Junior retirou os 

autos do processo, para fins de fotocópia/carga rápida, com expressa 

advertência de que deveria devolvê-los ao final do expediente forense, na 

data de 18/12/2019, porque fluindo prazo comum às partes, e somente 

realizou a devolução em Cartório no dia 22/01/2020 (fls. 7557-7559). 

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que o advogado realizou 

a retenção indevida do processo por prazo acima do permitido, com 

fundamento no teor do art. 234, § 2º do Código de Processo Civil/2015, 

Determino que o advogado seja proibido de retirar o processo em carga, 

em qualquer modalidade, até o encerramento. Anote-se na capa do 

processo.

Proceda-se à intimação das partes litigantes/apeladas para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil], 

apresentem contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo terceiro 

interessado (fls. 7563-7591). Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 774-58.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO 

- COMARCA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 774-588.2013.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 127638 Nr: 4326-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDS, CARINE DEPONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIARDE ALEXANDRE DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 Processo n.º 4326-26.2016.811.0045.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Vitor 

Gabriel do Sacramento, representado por su genitora Carine Deponti, 

contra Giliard Alexandre do Sacramento, em que visa a satisfação da 

divida alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 
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que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas judiciais e honorários de advogado.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95634 Nr: 2427-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDO COSTA 

AGROFLORESTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - 

OAB:232.751/SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 2427-61.2014.8.11.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, proceda-se à citação do executado, 

mediante a expedição de mandado judicial, utilizando-se como referenciais 

de endereço o seu local de trabalho, MT Norte Caldeiraria Ltda.-ME (Rua 

Porto Velho, n.º 562 N, Bairro Industrial ou Rua Emerson Valcanaia, n.º 

826 N, Setor Industrial Norte), e o endereço encontrado à fl. 134 dos autos 

(Av. Maranhão, n.º 1173, Bairro Industrial), para que se manifeste nos 

termos da decisão juntada à fl. 61 dos autos.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91745 Nr: 5630-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED PATO BRANCO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIR IVONE TATTO, MARCIA REJANE TATTO 

FILIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA MARIA FONTANA - 

OAB:55816/PR, ANDREIA LEHNEN - OAB:, CAMILA STOFELES CECON 

SANTANA - OAB:16258-B, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - OAB:75.938-RS, 

TANIA MARA MARTINI - OAB:26087/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA CRISTIANE TATTO 

- OAB:12220/MT

 Processo n.º 5630-65.2013.8.11.0045.

Considerando-se que as executadas, devidamente intimadas, por meio da 

advogada cadastrada no processo, acerca da penhora de fls. 251/252 

dos autos não apresentaram impugnação, Expeça-se alvará de liberação, 

da totalidade do valor bloqueado, em prol da exequente.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da quitação integral da dívida. Após, venham os autos 

conclusos.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121176 Nr: 1164-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GETULIO DANIEL, LEIDYLU DANIEL, 

PEGORIN & PEGORIN DANIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON APARECIDO DOS 

ANJOS GARCIA - OAB:22.171/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 Processo n.º 1164-23.2016.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os requeridos realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Condeno os executados no pagamento das custas judiciais.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 7357-88.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:MT/7142-B, Francieli Aparecida de Mello - OAB:OAB/MT 18497, 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A

 Processo n.º 7357-88.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Paraná Materiais de 

Construção Ltda. contra Claro S/A, que visa a promover a liquidação da 

obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas judiciais integralizadas no ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1957 Nr: 55-67.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR 

GIARETA, LUIZ MATSUBARA, DINIZ BRUNO BETELLA, GERALDO AMBIEL, 

JOSÉ NAKIRI, JOCI PICCINI, IVO LAZZARI, ANTONIO CARLOS COSTA 

LIMA, ARNALDO JOÃO VASIELEWSKI DE FREITAS, ELIO FAQUINELLO, 

ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA, CRISTIANO KURMANN, SAUL MARCHIORI, 

DAVID JOSÉ MIGNONI, TADEU DE CARLI, ADEMAR PEDRO PICCINI, MILTON 

NODARI, JANI ALVES, OLENDINO A. CASTELAN, ANDERSON LUIZ PEZ, 

ANERI LANCARO, ALTAIR PASQUALI, AUGUSTINHO VIAPIANA, 

DEONILDE OLIMPIA PASQUALI, CLEDIR PEDRO TECCHIO, ANTONIO 

BERNARDI BOYASKI, CLEUSA SCARATTI BOYASKI, ARMANDO 

BOYASKI, MATILDE M. KURMANN, ZILMAR LACKS SCARATTI, EVALIR 

CÉSAR DAMO, NEIVA LOUDES MACHIORI, TEREZINHA RUSTEL AMBIEL, 

NOELI MARIA GREGÓRIO, PAULO ROBERTO PEREIRA PIRES, PEDRO 

LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE ALMEIDA, LUCIMAR 

AGOSTINI, OLIMPIO SCARATTI, JOÃO LUIZ BASSO, ROSANGELA 

TEREZINHA BASSO, MARIA DALASTRA AGOSTIN, EMILIA L. SCARATTI, 

CLEUZA TEREZINHA POZZER PIRES, GENAIR M. FRIZZO FAQUINELLO, 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - OAB:5752/MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Item I – A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar 

se os executados Ivo Lazari e David José Magnoni, devidamente citados, 

apresentaram embargos à execução e/ou constituíram advogado.Item II – 

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem novas 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço dos executados Luiz Matsubara 

e Neri Guilherme Artmann.Com a juntada dos extratos, proceda-se à 

citação dos executados Luiz Matsubara, mediante a expedição de carta 

precatória (Rua Coronel Camisão) e carta com aviso de recebimento (Av. 

das Sibipirunas), e Neri Guilherme Artmann, mediante a expedição de carta 

precatória (Av. Marechal Deodoro) e carta com aviso de recebimento (Rua 

Projetada e Estrada 4), registrando-se os referenciais de endereço 

indicados nos extratos dos sistemas que seguem em anexo, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor.Item III – 

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula dos bens imóveis, DETERMINO que se proceda a penhora dos 

imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 598/674 dos autos, 

mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) expedir 

certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis; b) proceder à intimação do 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de 

cópia das matriculas atualizadas dos bens, com o registro da penhora; c) 

expedir mandado judicial com o objetivo de efetivar a avaliação doa bens 

imóveis; d) proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.Item IV – Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 205-86.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem novas 

buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter 

informações a respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, proceda-se à citação do executado Adilson 

Ferreira da Silva, mediante a expedição de mandado (Rua do Otimismo e 

Rua Nova) carta precatória (Av. dos Pavões), registrando-se os 

referenciais de endereço indicados nos extratos dos sistemas que 

seguem em anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação 

da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23806 Nr: 1632-02.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER HAROLDO KOTRADE, ANA CHUPEL 

KOTRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo n.º 151/2007.

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil contra 

Werner Haroldo Kotrade e Ana Chupel Kotrade, em que objetiva a 

satisfação do crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98595 Nr: 4870-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSÉ 

VALDEMAR KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS KAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:26555MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4870-82.2014.8.11.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem 

se o executado cumpriu integralmente com o acordo entabulado, sob pena 

de extinção.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 80543 Nr: 4622-24.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RIGOLI BOIARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ RISSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 4622-24.2011.8.11.0045.

Proceda-se à citação do executado, expedindo-se carta precatória à 

comarca de Campo Grande/MS, utilizando-se como referencial de 

endereço o informado à fl. 101-v dos autos, nos termos do despacho 

juntado à fl. 22 dos autos.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85334 Nr: 4916-42.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:MT 4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT/13698

 Processo n.º 4916-42.2012.811.0045.

Considerando-se a existência de parcelamento do débito, DETERMINO A 

SUSPENSÃO do andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103388 Nr: 476-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVAL GOIS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA INES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELLY TAMARA CIUPAK - 

OAB:21829/O, Anderson Diego Ciupak - OAB:21810/O

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104062 Nr: 827-68.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA DA SILVA SANTOS ME, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTÔNIO MENDES - OAB:11341/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Processo n.º 827-68.2015.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105116 Nr: 1358-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DALBOSCO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARA DA SILVA SANTOS ME, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Processo n.º 1358-57.2015.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32636 Nr: 2053-21.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO F.T.BAGINI, JULIANO FABRICIO TREZ 

BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da 

executada citada por edital no âmbito da ação de execução fiscal ajuizada 

por Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, para o fim 

de, devido a incidência da prescrição da ação de cobrança do crédito 

tributário, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil.Condeno a exequente no pagamento das custas judiciais.Com relação 

aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, cumpre ter 

presente que tomando em consideração que a Emenda Constitucional n.º 

80/2014 conferiu à Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à 

Magistratura, conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela 

totalmente incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, 

Agravo Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: 

Des. Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. DEIXO DE IMPOR, portanto, a 

condenação da exequente no pagamento de honorários de 

advogado.Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95344 Nr: 2172-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR SONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso IV 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução do mérito.Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento 
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da pet ição inicial .Preclusa esta decisão, arquive-se o 

processo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

23 de janeiro de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117949 Nr: 8383-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARTINS DA CONCEIÇÃO, CREUZA LUIZ 

DA SILVA, PAULO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IRACEMA SILVA, ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - 

OAB:RO/4461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8383-24.2015.811.0045.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil da Cidade de Marabá 

Paulista/SP, que deverá ser instruído com cópia do documento juntado na 

fl. 188 dos autos, com a finalidade de requisitar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a remessa de cópia da certidão de nascimento de Aparecido Martins 

da Conceição. Expeça-se novo ofício à Receita Federal, nos exatos 

termos da decisão judicial juntada na fl. 178 dos autos, que deverá ser 

instruído com cópia dos documentos arquivados nas fls. 22, 180 e 188 

dos autos.

Com as respostas dos ofícios, intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste. Após, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 15 (quinze) dias, também 

apresente manifestação.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se os 

herdeiros Creuza Luiz da Silva e Paulo Luiz da Silva, devidamente 

intimados acerca do teor da decisão juntada na fl. 63 dos autos, 

apresentaram manifestação. Não havendo manifestação, proceda-se a 

intimação dos herdeiros e do advogado constituído, através da expedição 

de carta com aviso de recebimento, nos exatos termos da referida 

decisão judicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 2620-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR ANTÔNIO LORENZONI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, RICARDO 

ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade formulada por Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar, 

na demanda executiva promovida por Odacir Antônio Lorenzoni Ferraz, 

para a finalidade de: a) ESTABELECER que a responsabilidade do 

executado/avalista Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar 

circunscreve-se à quantia em dinheiro atualizada prevista na nota 

promissória que instrui a ação executiva; b) INDEFERIR os demais 

requerimentos.Intime-se o executado/devedor Joatan Alves de Oliveira 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente instrumento de 

procuração hábil, sob pena de não-conhecimento da impugnação à 

penhora formulada.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 

2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11413 Nr: 312-19.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI LUSSANI, SHELLDSON BEZERRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO

 Processo n.º 312-19.2004.811.0045.

Expeça-se ofício ao Banco Central, setor responsável pelo sistema 

BacenJud, que deverá ser instruído com cópia dos documentos juntados 

nas fls. 195/197 dos autos, verso e anverso, com a finalidade de 

requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, informações acerca da efetiva 

transferência dos valores, objeto do ato de bloqueio/penhora.

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A, que deverá ser instruído com 

cópia dos documentos juntados nas fls. 195/197 dos autos, verso e 

anverso, com o fito de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informações acerca da efetiva transferência dos valores, objeto do ato de 

bloqueio/penhora.

Após, com a resposta dos ofícios, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18214 Nr: 2608-77.2005.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LEONARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 2608-77.2005.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

o executado, devidamente intimado sobre a penhora parcial de dinheiro, 

apresentou manifestação e/ou impugnação. Não subsistindo 

manifestação, DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro, objeto da 

penhora, em pagamento parcial da dívida. Expeça-se alvará de liberação.

Após, intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra 

prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada da dívida, 

com abatimento dos valores já transferidos (fl. 210) e a transferir (fls. 

244/246), e indique bens passíveis de penhora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30961 Nr: 865-90.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 865-90.2009.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

promova o andamento no processo, providenciando: a) a distribuição e 

regular andamento da deprecata expedida com a finalidade de 

proceder-se a avaliação e venda judicial do bem imóvel, objeto da 

penhora; b) o registro da penhora do bem imóvel no registro imobiliário e a 

posterior apresentação da matrícula atualizada do bem [art. 799, inciso IX 

e art. 844, ambos do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 16663 Nr: 2083-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU, NEUSA MARIA 

POZZEBONN ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATA - 

OAB:60888 PR, JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6891 PR, JOSÉ 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6891 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O

 Processo n.º 2083-95.2005.8.11.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:MT/13710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549 OAB/GO, CLAUDINEIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22.376 OAB/GO, DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA 

- OAB:36.528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30.485/GO, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, LUCIMER COELHO DE 

FREITAS - OAB:33.001/GO, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência. Bem como proceda com a distribuição da carta 

precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109193 Nr: 3490-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LOPES DA SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 3490-87.2015.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175041 Nr: 6792-85.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ADVASSON 

PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANA 

QUINTO - OAB:13.150, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 14h35min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 168763 Nr: 2959-59.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DA CRUZ, ENDRYW LUCAS 

DE SOUZA, EVERTON DA COSTA SANTOS, ALISSON CAMPOS DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

1. Em relação aos acusados Robson Silva da Cruz e Everton da Costa 

Santos

Certifique-se o decurso do lapso recursal.

 2. Em relação aos acusados Endryw Lucas de Souza e Alisson Campos 

das Neves

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa dos acusados Endryw Lucas de Souza e Alisson 

Campos das Neves (fl. 257), recebo tal recurso. Outrossim, observo que a 

Defesa já apresentou as suas razões recursais (fls. 260/262), bem como 

o representante do Ministério Público suas contrarrazões (fls. 263/267).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 164551 Nr: 491-25.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:MT0021678O, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:MT/16428

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa do acusado (fl. 329), recebo tal recurso. 

Outrossim, observo que a Defesa já apresentou as suas razões recursais 

(fls. 338/347), bem como o representante do Ministério Público suas 

contrarrazões (fls. 348/357).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-64.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

LIMA & DE SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 10/03/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 10/03/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005832-15.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA JULIA CAMARGO (REQUERIDO)

RENATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 10/03/2020, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003356-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 10/03/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 10/03/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 11/12/2019 Hora: 15:10 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLIANE SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 10/03/2020, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILE LEIDIANE DIAS PEDROZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 11/03/2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-18.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1002301-18.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.624,26 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TATIANE DO NASCIMENTO DA SILVA 

Endereço: VIELA BJ 05, S/N, BOM JESUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 A 

presente INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima 

indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de janeiro 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITH KARILA NOVELLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 11/03/2020, às 13h15min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158208 Nr: 4774-28.2018.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO NACIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BARTH - 

OAB:15223/MT

 Intimo a advogada do autor do fato, da redesignação da audiência, para o 

dia 03 de Março de 2020, às 14h30min.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000707-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO POREM JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LACERDA MAAS (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003808-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE OLIVEIRA BORDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005665-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

T. W. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO(A))

HELAINE FERREIRA ARANTES OAB - GO26268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005665-95.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

T. W. A. REU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO VISTOS. Considerando a juntada de orçamentos 

atualizados pelo requerente, defiro em parte o pedido de Id n.º 27953689, 

a fim de determinar tão somente, a liberação da quantia necessária ao 

custeio do tratamento do autor para o corrente mês (janeiro/2020), 

conforme consignado no despacho retro. Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ em 

favor do autor, da quantia depositada em juízo pela requerida, no valor 

exato de R$ 15.165,00 (quinze mil e cento e sessenta e cinco reais), em 

consonância com o orçamento apresentado para o período (Id n.º 

27954591). Intime o requerente para indicar conta bancária para a 

transferência dos valores, consignando que deverá no prazo de 20 (vinte) 

dias, após a expedição do respectivo alvará, juntar aos autos, as notas 

fiscais do tratamento realizado. No mais, diante da informação de 

regularidade da clínica que disponibiliza o tratamento prescrito ao autor (Id 

n.º 27578264), não mais se justifica a realização, pela requerida, de 

depósito judicial para pagamento da terapia. Dessa forma, intime-se a 

requerida acerca dos orçamentos apresentados (Id n.º 27954591 e 

27954595, bem como sobre a petição de Id n.º 27953689, devendo, se 

necessário, contratar administrativamente clínica especializada, 

conveniada ou não, para disponibilização do tratamento deferido ao autor, 

nos termos da decisão liminar de Id n.º 26308483. Por fim, apresentada 

impugnação pelo autor ou certificado o decurso do prazo in albis, abra-se 

vistas ao Ministério Público, haja vista o interesse de menor no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004508-92.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ALVES DO NASCIMENTO 84889250182 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA AUTOS N° 1004508-92.2016.8.11.0045 AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL EXEQUENTE: O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 

EXECUTADA: MARIA DAS GRACAS ALVES DO NASCIMENTO Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes 

acima identificadas. Em petição de ID n.º 21891723, a parte exequente 

informou a quitação integral do débito, requerendo a extinção da presente 

demanda. Assim, considerando o adimplemento integral da obrigação, 

conforme anunciado pela própria parte exequente, DECLARO EXTINTO o 

processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, tendo em vista que a parte executada sequer foi citada. 

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de setembro de 2019. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MARQUES DE MIRANDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000141-83.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

ROSENIL MARQUES DE MIRANDA REU: MARTELLI TRANSPORTES LTDA. 

VISTOS. Recebo a emenda a inicial e os documentos a ela acostados. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – 

INAUDITA ALTERA PARS, entre as partes acima identificadas. Sustenta 

que na data de 28 de novembro de 2017, o Sr. Douglas Marques de 

Miranda, filho da requerente, foi vítima fatal em um acidente de trânsito 

provocado pela requerida, ao realizar uma manobra irregular de retorno 

para sua esquerda, efetivando o bloqueio temporário da via, gerando a 

colisão da moto com o caminhão. Diz que é genitora do falecido DOUGLAS 

MARQUES DE MIRANDA, que cuidava do lar e dependia do filho, que por 

sua vez, suportava as despesas pessoais da genitora, respondendo 

ainda pela manutenção do lar, já que era empresário individual, sendo 

proprietário de uma empresa de móveis planejados, denominada: Atual 

Ambientes Planejados. Ao final, requereu a concessão de tutela de 

urgência, para o fim de determinar aos requeridos para que, nos termos 

do Art. 948 inc. II, paguem uma pensão mensal em favor da Autora, no 

montante equivale à 2/3 do salário do salário mínimo ( R$ 998,00 - 

novecentos e noventa e oito reais), o que corresponde a R$ 665,33 

(seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), através de 

depósito bancário junto ao SICRED OURO VERDE, Agencia 0810, Conta 

Poupança 0810891924. Instruiu a inicial com documentos. Vieram-me 

conclusos. É breve o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte Autora 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Verifica-se que a Autora juntou o B.O., onde mostra que o veículo 

causador do acidente pertence a Requerida (ID n.º 28002653-p. 6). Já o 

Laudo Pericial da POLITEC, indica que foi o caminhão de propriedade da 

empresa ré, quem provocou o sinistro que levou o óbito, no local do 

acidente, o Sr. Douglas Marques de Miranda (ID n.º28002658- p. 9), filho 

da autora. O Laudo Pericial assim dispõe: “Perante o exposto, conclui-se 

que houve um acidente de trânsito, do tipo concurso por faixa seguida de 

interceptação, entre o veículo de carga formado pelo Conjunto Caminhão 

Trator, Reboque e Semi-reboques e o veículo Motoneta Honda Biz, na rua 

Campo Grande, na cidade Lucas do Rio Verde-MT, no local e em 

condições relatadas no corpo deste Laudo. Esta colisão levou a óbito, no 

local do acidente, Douglas Marques de Miranda, condutor da Motoneta 

Honda Biz.” Insta ressaltar, que são responsáveis por reparar civilmente 

os empregadores por atos praticados por seus funcionários, conforme 

preceitua o art. 932-III, do Código de Processo Civil. Ademais, conforme 

preceitua a lei N.º 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, que Institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, que o motorista ao efetuar manobra, deve 

verificar se pode executá-la sem expor os demais a perigo, senão 

vejamos: Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade. Verifica-se na espécie, que 

ocorreu um homicídio (ID n.º28002658- p. 9), o que, conforme expresso no 

Código Civil, gera a obrigação de prestar alimentos por parte do causador 

às pessoas a quem a vítima os devia, vejamos: Art. 948. No caso de 

homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: II - na 

prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se 

em conta a duração provável da vida da vítima. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO 

E VEÍCULO. RODOVIA BR 285. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. CULPA 

EXCLUSIVA DOS RÉUS. DANOS MATERIAIS MORAIS. PENSIONAMENTO. 

CONEXÃO DE AÇÕES. Acidente e culpa. Caminhão da empresa ré, 

conduzido pelo corréu, que invadiu a pista contrária, vindo a colidir 

frontalmente com o veículo Fiat Uno, dirigido por uma das vítimas, que 

acabou falecendo. Morte também do caroneiro, infante de apenas 7 (sete) 

anos de idade, filho de outra ocupante do veículo, a qual igualmente sofreu 

graves lesões. Culpa exclusiva dos demandados. Alegação defensiva 

infundada, de que a vítima, motorista do Fiat Uno, teria tentado 

ultrapassagem em relação à carreta que trafegava a sua frente. Colisão, 

ao revés, que se deu na pista de rolamento do Fiat Uno. Ambos veículos 

que, após o impacto, vieram a se projetar para o acostamento à direita, 

sentido de direção do pequeno automóvel, a evidenciar que o caminhão 

tinha o rumo da direita para a esquerda, invadindo a pista na contramão. 

Responsabilidade objetiva do empregador (empresa proprietária do 

caminhão), nos termos dos arts. 932, III, e 933, ambos do CC. 4. Pensão 

Mensal. De acordo com o art. 948, II, do Código Civil, em caso de homicídio, 

a indenização consiste no pagamento de prestação alimentícia às pessoas 

a quem a vítima os devia. Pensão devida, inclusive, à mãe do menor 

falecido, mesmo que não exercesse profissão. Súmula 491 do STF. 

(Apelação CívelDécima Segunda Câmara Cível Nº 70051984391 Comarca 

de Santo Ângelo ROSINEI MARKOWSKI) . Na mesma toada, conforme 

jurisprudência itinerante, nas famílias de baixa renda não é necessário 

haver comprovação expressa de que aquele que requer os alimentos 

depende da vítima, pois em famílias pobres a dependência é presumida, 

em virtude de que a falta de um membro familiar compromete o sustento de 

todos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. OBSTRUÇÃO DE 

VEÍCULO QUE TRAFEGA POR VIA PREFERENCIAL. MORTE. IRMÃ E PAIS 

DA VÍTIMA. DANOS MORAIS “iN RE IPSA”. DANOS MATERIAIS. 

PENSIONAMENTO. 1. Responsabilidade civil: o condutor do ônibus escolar 

efetuou manobra de conversão à esquerda sem adotar as necessárias 

cautelas (art. 34 do CTB), interceptando a trajetória da motocicleta 

conduzida pela vítima. Responsabilização do empregador, a teor do artigo 

932, inciso III, do CC/2002. Inexistência, em contrapartida, de prova da 

contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso. 3. Danos 

morais: a irmã e os pais de vítima de acidente de trânsito possuem 

legitimidade para pleitear indenização por danos morais em virtude do 

falecimento de seu ente querido, abalo esse que se caracteriza como “in 

re ipsa”. Montante indenizatório arbitrado em valor equivalente a cem 

salários mínimos para cada demandante. 5. Pensionamento: o Superior 

Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é 

comum a dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante 

provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o 

rendimento da vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma 

forma para a subsistência de todos, por força do disposto no artigo 948, 

inciso II, do CC/2002. 6. Caso concreto em que, face ao falecimento do 

filho e irmão dos autores, vai determinado o pagamento de pensão mensal 

na ordem de 2/3 do salário mínimo, em favor daquelas que dele dependiam 

(mãe e irmã), até a data em que completaria 25 anos, momento a partir do 

qual passará a 1/3 do referido parâmetro, até o seu 74º aniversário, ou 

caso antes sobrevenha o falecimento das beneficiárias, nos termos da 

fundamentação. Apelação Cível (Décima Segunda Câmara Cível Nº 

70078500774 (Nº CNJ: 0215289-52.2018.8.21.7000) Comarca de Campina 

das Missões JANETE TERESINHA KREWER APELANTE ROSMERIO 

BUCHELE APELANTE PAMELA REGINA BUCHELE APELANTE MUNICIPIO DE 

CAMPINA DAS MISSOES APELADO INVESTPREV SEGURADORA S.A. 

APELADO MIGUEL CELSO ZOTT ME APELADO). Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA DE 

URGÊNCIA. Hipótese em que foram demonstrados os requisitos para o 

deferimento da antecipação de tutela, sobretudo existência de elementos 

que apontam a culpa do requerido na manobra de retorno, dando ensejo 

ao acidente de trânsito que provocou lesões físicas ao autor. Além disso, 

a urgência da medida liminar vem justificada pela impossibilidade da vítima 

trabalhar, restando sem qualquer rendimento desde o sinistro, já que 

trabalhava como corretor de imóveis autônomo. Assim, arbitra-se pensão 

mensal de 01 (um) salário mínimo, a ser paga até o final da 

convalescença, devendo os réus arcar com os custos de fisioterapia, 

desde que pontualmente demonstrada a necessidade de tal tratamento. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70076074640, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 

19-04-2018). Foram também carreados aos autos, declaração do 

propriedade do imóvel, notas fiscais de compra e recibos de pagamento 

de aluguéis em nome do de cujus, cadastro nacional da pessoa jurídica, 

requerimento de empresário e declaração de enquadramento de ME (ID n.º 

28002647), indicando que ele (falecido) era autônomo, trabalhando no 
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ramo de montagem de móveis, bem como que residia com sua genitora e 

efetuava o pagamento do aluguel da residência da familia. Assim, 

comprovada a dependência financeira da Requerente e diante da evidente 

condição financeira do lesador, empresa de grande porte conhecida no 

ramo dos transportes, entendo ser o caso de arbitramento de pensão 

provisória no valor de 1/3 do salário mínimo vigente, que corresponde 

atualmente a R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), a ser paga 

mensalmente a Requerente, até a prolação de sentença nestes autos. 

Assim, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA com o fim de 

determinar que os Requeridos paguem a quantia de 1/3 do salário mínimo 

vigente, correspondente atualmente a R$ 342,00 (trezentos e quarenta e 

dois reais), a ser paga mensalmente a Requerente, mediante depósito na 

conta indicada no ID n.º 28193525, até a prolação de sentença nestes 

autos. Assim, designo audiência de conciliação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 19 

de março de 2020, às 15h00min. Intime-se a parte autora através de seus 

advogados. Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado. A 

audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Oficie-se a Requerida para que cumpra a liminar concedida. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Cumpra-se, 

às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de janeiro de 

2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006126-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO CESAR MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006126-67.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

ARTUR DENICOLO EXECUTADO: EVALDO CESAR MACHADO VISTOS. 

Recebo o Cumprimento de Sentença. Cumpra-se o que estabelece o art. 

1.043, da CNGC: “Quando o cumprimento da sentença se processar nos 

termos do artigo 523, do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas”. 

Em seguida, intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido de custas, consignando, que 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º). Cálculo apresentado no ID n.º 27225883. Certificado o não pagamento 

do devido no prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, 

art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova 

intimação, para que o devedor apresente nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Fixo 

os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da 

causa. No mais, certifique-se a Sra. Gestora, nos autos físicos originários, 

o número do presente cumprimento de sentença e sua forma de 

tramitação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000059-52.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. P. (REQUERIDO)

A. H. P. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUZ CARDOSO ALVES PINHEIRO OAB - 

SP46945 (ADVOGADO(A))

EVANGELISTA ALVES PINHEIRO OAB - SP113825 (ADVOGADO(A))

ANNA CHRISTINA CARDOSO PINHEIRO OAB - SP362023 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000059-52.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: A. H. P. S., MARIA 

CRISTINA PEREIRA VISTOS. Se presentes os requisitos exigidos no art. 

260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado servindo a presente de 

mandado. Em caso negativo, oficie-se ao Juízo Deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência. Designo o dia 25 de março de 2020, às 14h00min, 

para a colheita do depoimento pessoal da testemunha, conforme 

deprecado no ID n.º 27881819, pp. 02/03. Comunique-se ao Juízo 

deprecante o recebimento desta, bem como informe a data da audiência 

solicitando as intimações necessárias, partes e respectivos advogados. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

23 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005804-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BOTELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT0011875A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 30,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005497-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PARREIRA SARAIVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

depositar o complemento da diligência no valor de R$ 30,00 do Senhor 

Oficial de Justiça conforme certidão, a guia de complementação de 

diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006363-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006363-04.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. Desde já, designo 
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audiência de conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, 

no dia 19 de março de 2020, às 14:00 horas. Cite-se a parte requerida, 

para comparecer ao ato designado, observando o disposto no art. 334, do 

CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de Justiça, no ato da citação, 

certificar eventual proposta de autocomposição (art. 154, VI, CPC). A 

audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora para a audiência 

deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo 

se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. As partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006341-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BARTIRA AGROPECUARIA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATTOS DA SILVA OAB - RJ225624 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006341-43.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

BARTIRA AGROPECUARIA S/A RÉU: R. D. TORNEARIA LTDA - ME 

VISTOS. Desde já, designo audiência de conciliação/mediação a ser 

realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC desta Comarca, no dia 12 de março de 2020, às 14:00 horas. 

Cite-se a parte requerida, para comparecer ao ato designado, observando 

o disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. Oficial de 

Justiça, no ato da citação, certificar eventual proposta de autocomposição 

(art. 154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da parte autora 

para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública. 

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro 

a gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 163593 Nr: 8209-10.2018.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA DE SOUSA CAMARGO, IRANEIDE DOS ANJOS 

SOUSA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BRIZOLA CAMARGO 

GIORDANI - OAB:OAB/MT 20.759, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGERIO 

GROKSKREUTZ - OAB:13407, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 VISTO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS proposta por 

DÉBORA DE SOUSA CAMARGO, em face do LUCIANO OLIVEIRA 

CAMARGO.

Apense-se aos autos principais, conforme indicado, após, concluso para 

decisão.

 Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119661 Nr: 368-32.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO, PATRICIA 

VEDANA DUTRA BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES 

- OAB:SP/237.773, FÁBIO PASCUAL ZUANON - OAB:172.589 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87926 Nr: 1776-63.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS COMÉRCIO DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOS LTDA, 

MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT 16.914, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3.884, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

RICARDO KAWASAKI - OAB:MT/15.729

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Processo com intimação ao exequente

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15770 Nr: 1686-36.2005.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI PAULO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CONCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANICE MARIA 

LONGHI GIOTTO, para devolução dos autos nº 1686-36.2005.811.0045, 

Protocolo 15770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120754 Nr: 965-98.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSS, IRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR JOSE DA SILVA - 

OAB:6662

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Tendo em vista que o executado não comprovou o pagamento do débito 

alimentar, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Ouro Preto do 

Oeste/RO, com a finalidade de realização de hasta pública do bem objeto 

do Auto de Penhora e Avaliação de p. 78.

Atualize o valor do débito, conforme planilha de cálculo de p. 93.
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Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85797 Nr: 5455-08.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DA SILVA MATIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94390 Nr: 1345-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APCC, AFC, MM, PBCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:MT/15030, Daniel Moura Nogueira - 

OAB:OAB/MT 5465, LUCIVANI BRENDATTI - OAB:10691/MT, LUIZ IORI 

- OAB:7865, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

comparecer para assinar e retirar o termo de inventariante expedido, na 

secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta Comarc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 294-27.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.225/228 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4538 Nr: 657-24.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parterequerida, para manifestar-se 

do ofício de p. 120v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96039 Nr: 2766-20.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI RIBEIRO DA VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.211-E, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:MT 11.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes da devolução dos autos com o 

v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo assinalado, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 158-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIGUEL HOFFMANN, LIRINEU 

CARLOS HOFFMANN, ANEMARI ABEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes da devolução dos autos com o 

v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo assinalado, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002629-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERNANDES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SITE NOTÍCIAS DO ARAGUAIA (REU)

TENER MACHADO BAUMGARDT (REU)

FERNANDA RODRIGUES XAVIER (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002629-20.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020 às 15h00 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 
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poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item "2" irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria 

promoverá o cancelamento da audiência designada, considerando-se 

como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido 

pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002508-89.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BAPTISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002508-89.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando à 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial. 3 – Para o 

cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 19 de 

março de 2020 às 13h15min (MT) para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015), encaminhando os dados 

para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 

24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002412-74.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORPASSO CAMINHOES LTDA (REQUERIDO)

SUL TURBOS TRANSPORTES E IMPORTADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MATEUS CAPRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002412-74.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando à 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial. 3 – Para o 

cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 19 de 

março de 2020 às 13h00min (MT) para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015), encaminhando os dados 

para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 

24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002429-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES MENEZES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON AZOLINI OAB - MT3094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002429-13.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 03 de março de 2020 às 14h30 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item "2" irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria 

promoverá o cancelamento da audiência designada, considerando-se 

como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido 

pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI PIRES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ambrosina Cesar de Jesus (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000036-86.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do pedido de id. 

13408596, com fundamento no art. 186, §2º do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE pessoalmente a autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

possa comparecer ao núcleo da Defensoria Pública deste município a fim 

de promover o andamento da demanda, sob pena de preclusão da 

possibilidade de especificar provas. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INEZ ACADROLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do r. decisum 

proferido sob o Id nº 28301780, que designou audiência de conciliação 

para o dia 18/03/2020, às 15h10min (MT), e determinou outras 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INEZ ACADROLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu representante processual, do inteiro teor do r. decisum 

proferido sob o Id nº 28301780, que designou audiência de instrução para 

o dia 18/03/2020, às 15h10min (MT), e determinou outras providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 122509 Nr: 3752-41.2017.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 SENTENÇA

Trata-se de aplicação de medida de proteção proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em favor e no interesse do menor RYAN GONZAGA 

SILVA, qualificado no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, sobreveio manifestação da parte 

autora, requerendo a extinção do presente feito, uma vez que foi noticiado 

o falecimento do adolescente, vide certidão de óbito apresentada à fl. 115.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Considerando o fato de que o adolescente faleceu no dia 14 de dezembro 

de 2018, verifica-se que a pretensão deduzida neste processo perdeu 

sua utilidade.

Preconiza o artigo 485, IX, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando: IX- em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal.

No caso dos autos, a presente demanda visava resguardar interesses do 

adolescente Ryan Gonzaga Silva.

Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência do falecimento do menor, 

JULGA-SE EXTINTO este processo sem a resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários (art. 141, § 2º da Lei n.º 8.069/90).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público.

Água Boa/MT, 08 de janeiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001470-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001470-76.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da transação 

realizada entre as partes (Id n. 18777592), este Juízo DEFERE o pedido de 

parcelamento do débito tributário. 2 – Assim, com fundamento no art. 151, 

inciso VI, do Código Tributário Nacional, SUSPENDE-SE o curso da 

presente execução pelo prazo do cumprimento da obrigação tributária, 

devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório. 3 – Decorrido este 

prazo assinalado do parcelamento, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos 

autos à parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

o que entender de direito visando à tutela executiva efetiva. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 294 de 792



AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000339-32.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – O requerente pugnou 

pela suspensão do processo, porém, sem a existência de consentimento 

do requerido. Sendo assim, diante do fato de que o pedido não se amolda 

no art. 313, inciso II do CPC, eis que não há notícia da concordância da 

requerida, aliado ao fato de que não houve a juntada do acordo que teria 

sido realizado, este Juízo INDEFERE o pedido de suspensão do processo. 

2 – CUMPRA-SE integralmente a decisão acostada no evento n. 18553163. 

Água Boa/MT, 24 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000021-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000021-20.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de pensão por morte ajuizada 

por VERONICE GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, 

que a parte autora preenche os requisitos legais para o recebimento do 

benefício. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada (Id n. 4594611). Logo em seguida, foi apresentada 

contestação pelo réu, alegando, preliminarmente, a ausência de 

documentos indispensáveis à propositura da ação (Id n. 4767458). 

Decisão proferida no evento n. 11433388. Manifestação da parte autora 

(Id n. 12310882). Decisão saneadora (Id n. 14026631). Realizada 

instrução probatória no evento n. 16067151. Vieram os autos conclusos. II 

– Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Saliente-se que a autora 

realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo passível a 

análise do mérito da demanda. Para concessão do benefício é necessário, 

como regra, que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha a 

qualidade de segurado do RGPS. Tal regulamentação está prevista no 

artigo 74 da Lei nº 8.213/91, porém, para a obtenção da pensão por morte 

é necessária a comprovação do (a) óbito do segurado, (b) a qualidade de 

segurado do falecido, e (c) a qualidade de dependente do beneficiário. A 

certidão de óbito está juntada nos autos e aponta o falecimento de 

Euquimar Rodrigues dos Santos em 25.05.2003 (Id n. 4593066). De outro 

lado, o início de prova documental encartada nos autos não demonstra a 

condição de qualidade de segurado especial do falecido. Em análise ao 

caso em tela, verifica-se que a autora não demonstrou efetivamente a 

qualidade de segurado do falecido. Apesar da afirmação da existência da 

qualidade de segurado especial, verifica-se que os referidos documentos 

apresentados na inicial não são contemporâneos ao período em que se 

pretende demonstrar, visto que refletem a período remoto. Não há 

elemento idôneo que indica que o falecido exercia atividade rurícola em 

regime de economia familiar em período anterior ao seu óbito. Os 

elementos encontrados nos autos são frágeis para demonstrar a 

existência de qualidade de segurado do falecido. Inexistem provas hábeis 

e documentos que atestem a qualidade de segurado especial do falecido. 

Além disso, a prova testemunhal por si só é frágil. Portanto, não havendo 

provas da qualidade de segurado especial do falecido, aliado à 

impossibilidade de demonstração exclusivamente através de prova 

testemunhal, nos termos da Súmula 149 do STJ, deve a demanda ser 

julgada improcedente. Cuidando-se da pensão por morte de um benefício 

previdenciário que prescinde do recolhimento de contribuições, a 

demonstração da qualidade de segurado especial do falecido deve ser 

razoável. Diante disso, tem-se que a demanda deve ser julgada 

improcedente, uma vez que a parte autora não comprovou que o falecido, 

no momento do óbito, de forma contemporânea, exercia atividade rurícola 

em regime de economia familiar. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, tendo em vista 

a ausência de qualidade de segurado especial. Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Contudo, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista 

que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a 

regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001242-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001242-04.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de consignação em pagamento de natureza tributária ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO ARAGUAIA E XINGU (“SICREDI ARAXINGU”) em face do MUNICÍPIO DE 

COCALINHO/MT, todos qualificados no encarte processual em epígrafe. 

Narra o requerente que detém personalidade jurídica de cooperativa de 

crédito, registro pela Lei n. 5.764/1971 e Lei Complementar n. 130/2009, 

além de Resoluções do Banco Central do Brasil (“BACEN”), atuando no 

fomento financeiro de seus associados. Afirma que possui relação 

jurídico-tributária com a requerida em razão de alguns tributos exigidos 

devido à prestação de serviços que são executados. Assevera que, em 

razão de sua natureza jurídica, bem como as normas respectivas e 

decisões sedimentadas pelos Tribunais Superiores, nem sempre terá que 

efetuar o pagamento do Imposto sobre Serviços (ISS) de competência 

municipal. Porém, enfatiza que, em razão de praticar outros serviços que 

não estão identificados na relação cooperativista, identifica mês a mês 

situações passíveis de exigência do ISS de modo a efetuar o pagamento 

da exação. Narra que ao realizar algumas operações em que são exigidas 

o recolhimento de ISS, compareceu à Secretaria de Fazenda Municipal a 

fim de efetuar o pagamento das guias do imposto, porém, teria o requerido 

se negado a emiti-las sob o argumento de que estaria passando por uma 

auditoria, o que somente seria possível após a conclusão dos trabalhos. 

Alega que está impossibilitada de recolher as obrigações tributárias, 

atualmente no valor de R$ 8.503,97 (oito mil, quinhentos e três reais e 

noventa e sete centavos) a título de ISS, correspondente as competências 

de outubro de 2017 a julho de 2018. Requer a consignação do valor acima 

concernente aos fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de 

2017 a julho de 2018, bem como as demais parcelas vincendas de modo 

que o réu possa levantar tais importâncias, extinguindo-se as obrigações 

tributárias. Com a demanda vieram documentos (Id n. 15243341 a 

15243357). Realizados alguns atos processuais, este Juízo deferiu o 

pedido de consignação, bem como determinou a citação do requerido (Id n. 

16926891). Em manifestação acostada no dia 17 de dezembro de 2018 foi 
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consignado o montante de R$ 17.562,85 (dezessete mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) correspondente ao ISS 

dos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2018 (Id n. 17134133). 

Mais adiante, sobreveio manifestação do recolhimento do ISS referente ao 

mês de janeiro de 2019 no importe de R$ 2.162,46 (dois mil, cento e 

sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o evento n. 

17494241. O requerido foi citado (Id n. 17839108). O requerente informa 

que o requerido tem se negado a emissão de certidão negativa, embora 

tenha efetuado o recolhimento dos tributos neste Juízo (Id n. 17869895). 

Foi acostado comprovante de depósito judicial na importância de R$ 

1.647,22 (um mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e dois 

centavos) referente ao ISS da competência de fevereiro de 2019 (Id n. 

18054677). No evento n. 19047905 foi certificada a ausência de 

contestação pelo requerido. Na manifestação acostada no evento n. 

19485652 foi noticiado a consignação de montante referente ao ISS de 

competência dos meses de março e abril de 2019. Em seguida, sobreveio 

manifestação do requerente consignando valores concernentes a 

obrigação tributária (ISS) do mês de maio de 2019 (Id n. 20173574). Ato 

contínuo, noticiou depósitos do ISS atinente aos meses de junho (Id n. 

20980790), julho (Id n. 21940598), agosto (Id n. 22598954), setembro (Id n. 

23917416), outubro (Id n. 25190598), novembro (Id n. 26466439) e 

dezembro (27498195), todos do ano de 2019. Vieram os autos conclusos. 

II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. O requerido, embora 

citado (Id n. 17839108), não apresentou contestação (Id n. 19047905). 

Assim, diante da ausência de contestação, este Juízo DECLARA a revelia 

do requerido. Contudo, a demanda visa declarar, de forma indireta, à 

satisfação de obrigações tributárias, de modo que, em razão da natureza 

indisponível da exação, este Juízo entende que não deve ser aplicado o 

efeito material disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, nos 

termos do art. 345, inciso II do mesmo diploma instrumental. Entretanto, 

este Juízo entende cabível o abreviamento do rito, tendo em vista que a 

matéria debatida não depender da produção de outras provas, sobretudo 

orais, razão pela qual deve ser aplicado o art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. MÉRITO Feitas estas considerações, passa-se a análise do 

pleito consignatório de natureza tributária. O art. 164 do Código Tributário 

Nacional estabelece as hipóteses de consignação[1]. Pelo que se observa 

dos autos, o requerente comprovou a recusa do requerido em recolher 

mensalmente o Imposto sobre Serviço de competência municipal em razão 

de estar realizando auditoria no setor de relatórios e balancetes analíticos, 

como se observa pela declaração do Chefe de Seção de Fiscalização do 

Município de Cocalinho/MT (Id n. 15243346). Portanto, nota-se que houve 

recusa no recolhimento dos tributos. Assim, com fundamento no art. 164, 

inciso I do CTN se mostra cabível a consignação das importâncias 

correspondente ao crédito tributário. Na petição inicial, o requerente 

consignou o valor de R$ 8.503,97 (oito mil, quinhentos e três reais e 

noventa e sete centavos) a título de Imposto sobre Serviço, 

correspondente as competências de outubro de 2017 a julho de 2018 (Id 

n. 15243347 a 15243357 e 17134133). Além disso, no curso da demanda, 

nos termos do art. 541 do Código de Processo Civil[2], consignou valores 

à título de ISS referente às competências de agosto de 2018 a dezembro 

de 2019, conforme se verifica nos eventos 1713413, 17494241, 

18054677, 19485652, 20173574, 20980790, 21940598, 22598954, 

23917416, 25190598, 26466439 e 27498195. O Imposto sobre Serviços 

(ISS), de competência municipal, nos termos do art. 156, inciso III da 

Constituição Federal e na Lei Complementar n. 116/2003, tem como fato 

gerador a prestação de serviços especificados nessa norma. Em regra, é 

recolhido no Município em se encontra o estabelecimento do prestador. 

Essencialmente, trata-se de um tributo fiscal, eis que sua finalidade é a 

arrecadação. Sem o intuito de esgotar o assunto, é relevante adentrar na 

seara do lançamento tributário, eis que tal instituto irá refletir na conclusão 

desta demanda. Em relação ao lançamento tributário, o art. 142 do Código 

Tributário Nacional assim o define: Art. 142. Compete privativamente à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 

assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Em 

relação às modalidades do lançamento, o Código Tributário Nacional 

estabelece 03 (três) hipóteses, quais sejam: (i) lançamento direto (ofício); 

(ii) lançamento por declaração (misto); e (iii) lançamento por homologação. 

Mais uma vez, ressalte-se, sem o interesse de adentrar de forma 

aprofundada sobre os assuntos, é importante conhecer o conceito de 

lançamento por homologação. O art. 150 do Código Tributário Nacional 

assim preleciona: Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre 

quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de 

antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 

opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 

atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. No 

lançamento por homologação, o sujeito passivo antecipa o pagamento do 

tributo sem o prévio exame do fisco. No momento em que a autoridade 

administrativa toma conhecimento da atividade exercida pelo 

contribuinte/responsável a homologa, ocasião em que se opera, 

simultaneamente, a constituição definitiva do crédito e a extinção da 

obrigação. É de suma importância também elucidar que o pagamento 

antecipado da exação extingue o crédito tributário sob condição 

resolutória até ulterior homologação do lançamento, conforme dispõe o art. 

150, §1º do Código Tributário Nacional. O Imposto sobre Serviço está 

sujeito ao lançamento por homologação. Nesse sentido, colhe-se a ementa 

do aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. 

DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO 

ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO 

POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Em se tratando de 

tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento 

no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o 

lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode 

ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, 

independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do 

contribuinte. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 2. Quanto à 

apontada omissão no que tange ao argumento de que "não consta na 

certidão o requisito previsto no art. 202, II, do CTN, que é 'a quantia devida 

e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos'", não se pode 

conhecer da irresignação. Isso porque o Recurso Especial não tratou do 

referido ponto. Com efeito, nas razões recursais, a ora agravante limitou a 

sustentar a ofensa aos arts. 142 e 201 do CTN, por entender ilegal a 

ausência de contraditório. Também não opôs Embargos de Declaração a 

fim de sanar possível omissão no acórdão preferido na origem, tendo em 

vista a ausência de prequestionamento do referido tema (e não poderia, 

ante a preclusão operada). 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl 

no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019) (Destaque) Nessa 

vereda, este Juízo verifica que houve recusa do requerido em emitir as 

guias de modo que o requerente, sujeito passivo do tributo, pudesse 

efetuar o lançamento tributário por homologação e o competente 

pagamento da obrigação tributária. Em relação ao adimplemento, nos 

termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, este Juízo consiga que o 

requerente promoveu a antecipação dos valores concernentes às 

competências dos meses de outubro de 2017 a dezembro de 2019, 

conforme o depósito das quantias efetuadas neste Juízo, vinculadas a 

esta demanda, como acima relatado. Nessa senda, este Juízo consigna 

que deve ser declarada a extinção dos créditos tributários representados 

nas competências acima, porém, sob condição resolutória de ulterior 

homologação ao lançamento, nos termos do art. 150, §1º e §4º do Código 

Tributário Nacional. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido consignatório a fim de, em razão do pagamento 

antecipado pelo requerente (sujeito passivo), declarar a extinção do 

crédito tributário (ISS) das competências entre outubro de 2017 a 

dezembro de 2019, sob condição resolutória da ulterior homologação ao 

lançamento, nos termos do art. 150, “caput”, §1º e §2º do Código 

Tributário Nacional, convertendo-se os valores consignados pelo 

demandante em renda, nos termos do art. 164, §2º do CTN. Diante da 

incidência do art. 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal, este 

Juízo DECLARA a imunidade tributária do requerido no recolhimento das 

custas processuais. Ademais, não havendo pretensão resistida, ante a 
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ocorrência de revelia, este Juízo entende ser incabível a condenação em 

honorários de sucumbência. Em razão da antecipação do pagamento, 

PROMOVA-SE o levantamento dos valores em favor do requerido. Por 

derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 164. A importância de crédito 

tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos 

casos: I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao 

pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de 

obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento 

de exigências administrativas sem fundamento legal; III - de exigência, por 

mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um 

mesmo fato gerador. [2] Art. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, 

consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo 

processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que 

o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001599-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO 1º OFICIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001599-81.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

retificação de registros públicos proposta por SOLANGE GOMES 

ALÁVARES em face do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE ÁGUA BOA/MT, 

ambos qualificados no encarte processual. Realizados alguns atos 

processuais, a autora requereu a desistência da demanda. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o requerente 

informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve este 

processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam 

os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pelo autor 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC. CONDENA-SE o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001537-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO BERNIERI - EPP (EMBARGANTE)

EDUARDO ANTONIO BERNIERI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001537-41.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de embargos à 

execução fiscal ajuizado por EDUARDO ANTONIO BERNIERI – EPP e 

EDUARDO ANTONIO BERNIERI em face do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, 

todos qualificados no encarte processual. Realizados alguns atos 

processuais, vieram os autos conclusos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Em análise da demanda, este Juízo verifica 

que a execução em apenso n. 1000865-33.2018.8.11.0021, proposta pelo 

embargado, não se encontra assegurada por penhora. Sendo assim, com 

fundamento no art. 16, §1º da Lei n. 6.830/1980, este Juízo entende que a 

demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, tendo em vista a 

ausência de pressuposto processual, consistente em condição de 

procedibilidade de a dívida se encontrar garantida. É importante deixar 

assentado que, ainda que se trata de uma das partes beneficiária da 

gratuidade de justiça, é incabível, por si só, afastar a regra supracitada, 

eis que a norma que confere a isenção do pagamento das custas 

processuais não interfere no campo material, ante a autonomia do direito 

processual e do direito substancial. Cabe ainda consignar que este Juízo 

não desconhece o entendimento externado no Recurso Especial n. 

1487772/SE (2014/0269721-5) em que houve o afastamento da exigência 

da garantia do processo executivo em caso de parte beneficiária da 

gratuidade de justiça. Todavia, o caso específico indicou a manifesta 

ausência de bens pelo executado, beneficiário da gratuidade de justiça, o 

que não ocorreu no caso presente. No caso em voga, não há elementos 

ululante que comprove a falta de bens pela parte beneficiária da 

gratuidade de justiça. Na demanda executiva em apenso sequer houve 

tentativa de constrição. Houve oposição dos executados em objeção de 

executividade que ainda não houve a preclusão da decisão que a rejeitou, 

tendo em vista a interposição de agravo interno. Sendo assim, este Juízo 

consigna a existência de “distinguishing” entre o caso em tela com o 

resultado levado a efeito no Recurso Especial n. 1487772/SE 

(2014/0269721-5). Com o intuito de elucidar o assunto, colhe-se a ementa 

do referido aresto: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO 

JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a 

cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas 

que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 

1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 

1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a 

qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, 

resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao 

contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, 

com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de 

garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à 

execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na 

Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos 

recursos repetitivos. 5. NESSA LINHA DE INTERPRETAÇÃO, DEVE SER 

AFASTADA A EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO PARA A OPOSIÇÃO 

DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, CASO COMPROVADO 

INEQUIVOCADAMENTE QUE O DEVEDOR NÃO POSSUI PATRIMÔNIO PARA 

GARANTIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. 6. Nada impede que, no curso do 

processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à 

procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, 

garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o 

executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos 

por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de 

segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal 

aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade 

judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos 

sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não 

sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça 

gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se 

tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que 

dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de 

defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido 

enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para 

a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que 

defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da 

existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes 

à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. 
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(STJ - REsp: 1487772 SE 2014/0269721-5, Relator: Ministro GURGEL DE 

FARIA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 12/06/2019) (Destaque) Sendo assim, embora um dos 

embargantes seja beneficiário da gratuidade de justiça, ocorre que não 

houve, de forma inequívoca, indicação da inexistência de bens de sua 

titularidade. Ademais, diante do fato de que há embargante não 

beneficiário da gratuidade de justiça, este Juízo entende que deve a 

demanda ser extinta sem a resolução do mérito por ausência de 

pressuposto processual de natureza objetiva, consistente na falta de 

garantia da dívida, nos termos do art. 16, §1º da Lei n. 6.830/1980. Ante o 

exposto, diante da ausência de garantia, este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito em razão da falta de pressuposto 

processual de natureza objetiva, com fulcro no art. 16, §1º da Lei n. 

6.830/1980 e art. 485, inciso VI, do CPC. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o embargante Eduardo Antonio Bernieri ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando a exigibilidade desta verba 

suspensa, nos moldes do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o 

mesmo fundamento, este Juízo CONDENA o embargante Eduardo Antonio 

Bernieri – EPP ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem a 

incidência de honorários de sucumbência, tendo em vista que não houve a 

formalização da relação processual. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. Água 

Boa/MT, 27 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

ROSILENE SILVA DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001928-30.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de execução de 

título extrajudicial por CARGIL AGRÍCOLA S/A em face de ROSILENE 

SILVA DE MELO, ROSILENE SILVA DE MELO e ROSELI MIRIAM KLEIN, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe. Realizados alguns 

atos processuais, as partes noticiaram a composição acerca do objeto 

desta demanda, ocasião em que pugnaram pela sua homologação. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes (Id n. 

24842024), nota-se que a avença foi firmada em observância à validade 

do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo 

ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma convencionada. Diante 

do requerimento das partes, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000288-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000288-21.2019.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

embargos à execução ajuizados por ROSILENE SILVA MELO em face de 

CARGIL AGRÍCOLA S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Ao analisar o recebimento da petição inicial, este Juízo 

determinou a intimação da embargante para que demonstrasse os 

requisitos da gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas e taxas 

judiciárias (Id n. 18332547). No entanto, apesar de intimado a embargante 

não adimpliu o valor das custas e despesas processuais, conforme 

certidão apresentada no evento n. 19982087. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, extrai-se que o 

processo deve ser extinto, isso porque a embargante não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais com base no proveito 

econômico nos termos consignados na decisão proferida, tampouco 

comprovou através de documentos a necessidade para o deferimento do 

benefício da justiça gratuita. Portanto, trata-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV 

do CPC). Com fundamento no art. 290 do CPC, este Juízo DETERMINA o 

cancelamento da distribuição, tendo em vista a falta do pagamento das 

custas judicias. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência 

de angularização da relação processual. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Água Boa/MT, 23 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001172-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IRAPUA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001172-84.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se a demanda de 

alvará judicial ajuizado por FRANCISCO IRAPUÃ DE SOUSA e CRISTIANE 

RIBEIRO DA SILVA SOUSA, visando, em síntese, a expedição de 

autorização para levantamento de numerários que se encontram 

depositado em contas bancárias do falecido Thallys Vinicius Ribeiro Alves. 

Com a exordial, vieram documentos. A demanda foi recebida (Id n. 

15404858). Foram encaminhados ofícios para a Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A. A Caixa Econômica Federal e 

o Banco do Brasil S/A informaram a existência de disponibilidade de 

recursos depositados em conta bancária (16409807 e 16465786). Vieram 

os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. 

Procedimento em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Analisando a pretensão dos requerentes, reputa-se 

que razões lhe assistem. Os documentos acostados na exordial (Id n. 

16409807 e 16465786) demonstram a existência de numerários 

depositados em conta bancária inferior a 500 OTN. Ademais, não havendo 

outros bens sujeitos a inventário, reputa-se que os requerentes 

demonstraram os requisitos para o deferimento da medida, nos termos dos 

art. 1º e 2º, da Lei nº. 6.858/80. Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. Além disso, houve comprovação da existência de vínculo familiar 

entre os autores e o falecido, tendo havido provas atinente à sucessão 

civil entre eles. Diante do exposto, com fundamento no art. 1º da Lei n, 

6.858/80, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, devendo ser expedido alvará em favor deles a fim de 

possibilitá-los a efetuar o levantamento de numerário provenientes do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa 
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Econômica Federal, bem como na conta corrente n. 29.824-7, agência 

1317-X do Banco do Brasil S/A. Sem incidência de custas e despesas 

processuais, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de 

justiça. Por derradeiro, JULGA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Tratando-se de demanda 

de jurisdição voluntária, inexistindo sucumbência, inaplicável a 

condenação em honorários sucumbenciais. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias mediante 

as cautelas de estilo. Água Boa/MT, 27 de janeiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLORENTINO DIONERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memorial de cálculo atualizado quanto ao cumprimento da 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000112-08.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S), e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2020 às 12:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de 

Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 1/2020-AAR

A Doutor a MARINA CARLOS FRANÇA, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento d a servidor a Cassirene Vicente 

Miranda Rodrigues, matrícula 21796, Analista Judiciária , lotada no Juizado 

Especial, distribuído sob o código Apolo 111566, para concessão de 

licença-prêmio relativos ao quinquênio 16/12/2014 a 16/12/2019 ,

RESOLVE:

RECONHECER o direito à licença-prêmio d a servidor a CASSIRENE 

VICENTE MIRANDA RODRIGUES, analista judiciári a, matrícula 21796, 

referente ao quinquênio 16/12/2014 a 16/12 /2019, ficando o gozo 

condicionado à prévia solicitação e conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 22 de janeiro de 2020

Marina Carlos França

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000984-60.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO CAMPOS ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000984-60.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): JUSTINO CAMPOS ATAIDE REU: AGÊNCIA DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS- MATO GROSSO 

Vistos. 1. Considerando que esta Juíza foi convidada para participar do 1º 

Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT, que será realizado no período 

de 17 a 19 de fevereiro de 2020 (Ofício 0200/2019/ESMAGIS-MT), 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 03 de março de 2020 às 

13h50min. INTIMEM-SE as partes. 2. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela agregados. 

Caso já foi intimado, certifique o decurso possível decurso de prazo. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Alto Araguaia, 15 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS (TESTEMUNHA)

ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES (REQUERENTE)

AMERICO ALVES FILHO (TESTEMUNHA)

NAIR BORGES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CARRILHO MENEGON (TESTEMUNHA)

HILDA ROSA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000394-83.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA JUSTINA MAGALHAES TESTEMUNHA: 

AMERICO ALVES FILHO, NAIR BORGES DE SOUZA, JOAO BATISTA DE 

SOUSA DIAS REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: HILDA ROSA DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS CARRILHO 

MENEGON Vistos. Considerando que esta Juíza foi convidada para 

participar do 1º Encontro de Formadores da ESMAGIS-MT, que será 

realizado no período de 17 a 19 de fevereiro de 2020 (Ofício 

0200/2019/ESMAGIS-MT), REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 

03 de março de 2020 às 14h10min. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências. Alto Araguaia, 15 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000344-91.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FERREIRA FURTADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELI BARBOSA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000344-91.2018.8.11.0020. 

AUTOR(A): CLAUDEMIR FERREIRA FURTADO RÉU: CELI BARBOSA DA 

SILVA Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono para, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, informar seu interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, BEM COMO INFORMAR O 
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ATUAL ENDEREÇO DO SEU CLIENTE, com advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC. 2. Transcorrido o prazo supra, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 22 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1937-32.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITA CAMPOS DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA ALVES - 

OAB:5177-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir 

vistas à parte requerente acerca da expedição do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58442 Nr: 1233-04.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUBIO DONIZETE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AZUBIO DONIZETE DE ALMEIDA, Cpf: 

24624225104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que a presente 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro 

no artigo 41 do CPP, vem à digna presença de Vossa Excelência oferecer 

DENÚNCIA em face de: AZUBIO DONIZETE DE ALMEIDA, brasileiro, 

nascido em 11/11/1961, natural de São Simão/GO, inscrito sob o CPF nº 

246.242.251-04, filho de Asdrubal Xavier de Almeida e Aparecida Lourdes 

dos Santos, residente na Rua 26, Qd. 15, Lote 19, Apolo, São Simão/GO, 

pelas seguintes motivações fáticas e jurídicas. Consta dos autos que na 

data de 09 de dezembro de 2013, em horário incerto, no Assentamento 

Gato Preto, zona rural da comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado, 

consciente e dolosamente, possuiu e manteve sob guarda arma de fogo 

de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar, no seu local de trabalho. Apurou-se que na data 

supramencionada, uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

foi até a sede da fazenda em que o denunciado exercia labor, em razão 

de uma denúncia acerca da produção ilegal de carvão no local. Após 

inspeção na propriedade, os agentes públicos localizaram uma Carabina 

“Amadeo Rossi”, calibre nominal 22, eficiente para a produção de 

disparos, consoante perícia de fls. 68/72, tendo sido identificado o 

denunciado como proprietário da arma. Em seguida, o objeto foi entregue 

na Delegacia de Polícia, sendo lavrado o competente boletim de ocorrência 

(fls. 13). Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência AZUBIO 

DONIZETE DE ALMEIDA, como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03. 

Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação 

para a oferta de defesa Preliminar escrita, nos termos dos artigos 394 a 

405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), processado e, ao final, 

condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se 

oportunamente as testemunhas abaixo arroladas. ROL DE TESTEMUNHAS 

1) Almir Simão Araújo, qualificada à folha 12; 2) Lilian Pereira da Silva, 

qualificado à folha 12; 3) Marcos Rufino Nunes, qualificado às fls. 11. Alto 

Araguaia, 03 de abril de 2018. Rodrigo Ribeiro Domingues Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) está(ão) enclausurado(s, a, 

as) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 2886-02.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NERIS DE SOUZA, GILVANEI NERIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa senhoria, devidamente intimado para manifestar no prazo de 

05 (cinco)dias do laudo social anexo na ref.30.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93604 Nr: 1585-20.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN RODRIGUES SILVA, Cpf: 

03253055108, Rg: 2.127.450-9, Filiação: Eliane Rodrigues de Moraes e 

Paulo Sérgio Fernandes da Silva, data de nascimento: 06/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), operador de 

máquinas ( dc* ), Telefone 66/9900-7556. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 300 de 792



resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor, no uso de 

suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 41 do CPP, 

vem à digna presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face 

de: JHONATAN RODRIGUES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 

06/07/1991, portador do RG nº 21274509, inscrito no CPF nº 

032.530.551-08, filho de Eliana Rodrigues de Moraes e Paulo Sérgio 

Fernandes da Silva, residente e domiciliado na Rua Guilhermino Gonçalves 

Berigo, s/n°, Gabiroba, Alto Araguaia/MT, pelas seguintes motivações 

fáticas e jurídicas. Consta nos autos que no dia 12 de março de 2017, em 

horário incerto, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, 

mediante abuso de confiança, subtraiu para si cartão magnético da vítima 

Deuzélia Maria de Freitas, sua ex-convivente, e arrecadou valores 

correspondentes a empréstimo realizados na instituição bancária. 

Apurou-se dos autos que o denunciado e a vítima conviveram 

maritalmente por cerca de um ano. Consta dos autos que na data 

supramencionada, o denunciado, aproveitando-se do livre acesso que 

tinha aos pertences da vítima, apoderou do cartão magnético de Deuzélia 

e realizou junto ao banco Caixa Econômica Federal, diretamente no caixa 

eletrônico, empréstimo de Crédito Direto ao Consumidor, consoante extrato 

bancário de fls. 24. Ato contínuo, Jhonatan surrupiou para si o valor de R$ 

990,00 (novecentos e noventa reais), correspondente ao valor contrato 

no referido empréstimo, bem como efetuou diversas compras no cartão de 

crédito da ofendida (fls. 14/19). Restou comprovado que após o 

rompimento do relacionamento, a vítima foi alertada pelo gerente da sua 

conta bancária acerca das dívidas existentes, ocasião em que a autoria 

delitiva foi desvenda após a análise das câmeras de segurança do Banco. 

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia JHONATAN RODRIGUES SILVA, como incurso no artigo 155, §4, 

II, do Código Penal, devendo o denunciado ser citado, interrogado, 

processado, e, afinal, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 

do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente a 

vítima e as testemunhas abaixo arroladas. VÍTIMA: 1) Deuzélia Maria de 

Freitas, qualificada às fls. 20. ROL DE TESTEMUNHAS: 1) Sebastiana Gil 

dos Santos, qualificada às fls. 40; 2) José Ailton de Freitas, qualificada às 

fls. 42; Alto Araguaia, 24 de julho de 2018. Rodrigo Ribeiro Domingues 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos. 1. Por ora, deixo de analisar a manifestação ministerial 

retro. 2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

este Juízo se o(s, a, as) denunciado(s, a, as) está(ão) enclausurado(s, a, 

as) em estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato 

Grosso.Havendo informações acerca da localização do(s, a, as) 

denunciado(s, a, as), EXPEÇA-SE competente mandado de citação/carta 

precatória.3. Caso contrário, em sendo a resposta negativa, desde já, 

DEFIRO a cota ministerial e DETERMINO a citação por edital do acusado(s, 

a, as), fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, com a 

finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 401 do 

Código de Processo Penal].4. Decorrido o prazo para apresentação de 

defesa, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo prescricional, nos 

moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal.Observe-se que, a teor 

da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do 

prazo prescricional será regulado pelo máximo da pena cominada.5. Após, 

cumpra-se com o procedimento constante no art. 982, §3º da CNGC, com 

consequente remessa dos autos ARQUIVO provisório [nos processos 

suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, enquanto não 

encontrado o réu, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição]. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 23 de janeiro de 2020

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15756 Nr: 1937-32.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITA CAMPOS DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA ALVES - 

OAB:5177-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir 

vistas à parte requerente acerca da expedição do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15577 Nr: 1746-84.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § V I, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir 

vistas à parte requerente acerca da expedição do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9600 Nr: 1787-22.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA, MARIA CLARICE TAMBARA VELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO VELHO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, 

MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 INTIMAÇÃO do(à) advogado(a) constituído(a, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 24606 Nr: 2101-89.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY CÂNDIDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 24606

Vistos etc.

À fl. 34, a exequente compareceu nos autos requerendo a expedição de 

ofício a Receita Federal para requerer a disponibilização da Declaração 

sobre Operações Imobiliárias – DOI dos devedores executado indicado na 

CDA.
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INDEFIRO visto que as informações pelo DOI, somente é possível quando 

esgotadas as tentativas de localização de bens do executado vejamos:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL REQUISITANDO A DECLARAÇÃO DE 

OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA EXECEPCIONAL. 

COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGIÊNCIAS. 1. O sigilo fiscal, 

conquanto constitucionalmente assegurado, não é absoluto, podendo ser 

relativizado quando ultrapassados limites que lhes são inerentes. Em se 

tratando de execução fiscal, há entendimento sedimentado desta Corte, 

albergado por reiteradas decisões de E. STJ, no sentido de que, 

esgotados, sem êxito, os meios ordinariamente disponíveis para 

localização de bens do devedor, tal qual a hipótese dos autos, possível a 

quebra do sigilo fiscal, mediante expedição de ofício à Receita Federal. 2. 

Assim, uma vez esgotadas as diligências na busca de bens passíveis de 

penhora e não tendo o exequente logrado êxito, cabível a interferência do 

Judiciário para determinar a expedição de ofício à Receita Federal, fins de 

obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70081429920, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima 

Cerveira, Julgado em 06/05/2019).

INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora.

 Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(art. 40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28887 Nr: 276-42.2010.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A CARNEIRO REZENDE, JOSISLEIA AMELIA 

CARNEIRO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276-42.2010.811.0020

 Código n°: 28887

Vistos, etc.

INTIME-SE a fazenda pública para se manifestar quanto ao comprovante 

de fl. 92, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57301 Nr: 288-17.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO DA SILVA SOUZA, GLAUCIA FRANCISCA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROCHA REZENDE, AMAURY VIEIRA DE 

REZENDE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B, MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE - 

OAB:16.062/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para a) condenar os 

requeridos a obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios 

indicados no laudo pericial de fl. 328/330, no imóvel objeto da ação, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária; e b) condenar os 

requeridos ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro 

em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, 

a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95244 Nr: 2072-87.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FERTLOG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS RODRIGUES E. MARQUES 

- OAB:29.917-A, PAULO FELIPE SOUZA - OAB:32698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95639 Nr: 2270-27.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL AGROPULSES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SR. 

WILSON BIERHALS ROLOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:43702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 27 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-30.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ANTERO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-30.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:CICERO ANTERO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 27 
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de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-15.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ANTERO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000060-15.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:CICERO ANTERO 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 01/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 27 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-66.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MORAIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010256-66.2013.8.11.0020 Vistos, etc. Previamente à análise do pedido 

de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a última 

apresentação de cálculo, INTIME-SE a parte exequente para instruir a 

petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 18 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010071-91.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA MARQUES FERREIRA LASH (EXECUTADO)

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010071-91.2014.8.11.0020 Vistos, etc. Previamente à análise do pedido 

de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido deste a última 

apresentação de cálculo, INTIME-SE a parte exequente para instruir a 

petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 18 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-74.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010055-74.2013.8.11.0020 Vistos em correição. Antes de analisar o 

pedido de ID. 17072770, INTIME-SE a parte exequente para instruir a 

petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 7 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CHAPFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISLAINE MATIAS DIAS OAB - MS23037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. MARIANO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

1000337-65.2019.811.0020 Vistos em correição. Inobstante o Juizado 

Especial permita o jus postulandi, verifico que a requerida postulou pela 

nomeação de defensor dativo para representá-la nos autos (id. 

20966265), deixando, porém de juntar qualquer documento que comprove 

a impossibilidade de contratar um advogado, sem prejuízo de seu 

sustento. Assim, DETERMINO a intimação da requerida, para que traga aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os seus três últimos comprovantes de 

rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do 

Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, 

em profundidade, se faz jus ao benefícios pleiteado. Decorrido o prazo 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Após, venham-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 12 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010149-27.2010.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MENEZES & CARVALHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

TRIALMOTO - JATAI/GO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO DE SENE OAB - GO19247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010149-27.2010.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

12 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001128-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1001128-34.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Analisando os autos, 

verifico a ausência do demonstrativo discriminado do débito. Assim, 
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INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 11 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001128-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1001128-34.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Analisando os autos, 

verifico a ausência do demonstrativo discriminado do débito. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 11 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000427-73.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SIQUEIRA DE REZENDE OAB - GO21926 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEIS GOMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000427-73.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Antes de analisar o 

pedido de ID. 20111337, INTIME-SE a parte exequente para instruir a 

petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 7 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010276-57.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010276-57.2013.8.11.0020 Vistos, etc. Antes de apreciar o pleito de 

penhora, INTIME-SE a exequente para que informe o número do CPF da 

requerida, bem como para que atualize os cálculos da execução, no prazo 

de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 18 de novembro de 2019. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000046-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT11355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS KRIESEL SPEROTTO (EXECUTADO)

LUCILENE PEREIRA FELIX (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Código nº 

1000046-02.2018.811.0020 Vistos em correição. INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente, para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Transcorrido in albis o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de novembro de 2019. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001128-34.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1001128-34.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Analisando os autos, 

verifico a ausência do demonstrativo discriminado do débito. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 11 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001050-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1001050-40.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Analisando os autos, 

verifico a ausência do demonstrativo discriminado do débito. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 11 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010129-94.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA FERREIRA NAZÁRIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010129-94.2014.8.11.0020 Vistos etc. Antes de analisar o pedido de ID. 

12093242, INTIME-SE a parte exequente para instruir a petição com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 7 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010136-28.2010.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MAIA MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN SERVICOS FINANCEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010136-28.2010.8.11.0020. Vistos etc. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-64.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010120-64.2016.8.11.0020. Vistos etc. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-31.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO MENEZ DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESILDO RUBILARIO OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDSON COSTA DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010075-31204.8.11.0020 Vistos etc. Diante da renúncia ao mandato ao 

ID. 26000974, INTIME-SE a parte requerente para regularizar sua 

representação nos autos, bem como para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Alto Araguaia/MT, 02 de dezembro de 2019. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-79.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERILSON VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos n. 

8010227-79.2014.8.11.0020 Vistos em correição. RECEBO os embargos à 

execução, nos termos do art. 915 do Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105/2015), no mais, os vertentes embargos possuem apenas efeito 

devolutivo, já que a parte interessada não formulou pedido em sentido 

contrário, tal qual reclama o artigo 919, § 1º, do CPC. INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias impugnar os 

embargos à execução. Após, VOLTEM-SE os autos conclusos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 06 de novembro 

de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum
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Portaria

 PORTARIA N. 12/2020-CDBB

 O Doutor AROM OLIMPIO PEREIRA MM Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Subst. Legal da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições.

 Considerando que a servidora IVETE FELIZARDO DE OLIVEIRA 

CARNEIRO, matricula 1167, Gestora Judicial na 1ª Secretaria do Fórum de 

Barra do Bugres – MT estará de usufruto de férias no período de 

03/02/2020 a 12/02/2020.

RESOLVE:

Designar o servidor DANIEL XAVIER PINHEIRO Analista Judiciária matricula 

nº 38135, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta da 1ª 

Secretaria da Comarca de Barra do Bugres – MT, no período de 

03/02/2020 a 12/02/2020.

P. R. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 24 de janeiro de 2020.

 Arom Olímpio Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do For o em Subs. Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156725 Nr: 6518-38.2019.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECON GESTÃO EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS VICTOR PETTERLE 

FILHO - OAB:96030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos da fundamentação, DETERMINO a intimação do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar o feito aos termos 

da Lei nº 8.245/1991, promovendo as alterações necessárias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 330, inc. III do CPC).Com a emenda da inicial 

ou decurso do prazo, conclusos os autos.CUMPRA-SE.Barra do 

Bugres/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92266 Nr: 7368-92.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B, MARIA ANGELICA AZEVEDO SOUZA SOUTO 

- OAB:10.13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar o advogado da parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fl. 172, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52051 Nr: 2800-14.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA C. P. PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar o Dr. Saulo Almeida Alves, 

OAB/MT nº 13615, para devolver o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55086 Nr: 1286-89.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE REGINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar o Dr. Saulo Almeida Alves, 

OAB/MT nº 13615, para devolver o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118366 Nr: 6884-82.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA RIBEIRO SALE (REPRES. LEGAL DO 

ESPOLIO DE BENEDITO COSTA SALES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar o Dr. Saulo Almeida Alves, 

OAB/MT nº 13615, para devolver o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135794 Nr: 2026-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERV. DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar o Dr. Saulo Almeida Alves, 

OAB/MT nº 13615, para devolver o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155908 Nr: 5998-78.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Impulsiono o feito com finalidade de intimar o Dr. Saulo Almeida Alves, 

OAB/MT nº 13615, para devolver o processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 87891 Nr: 3669-06.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL BARRA ENGENHARIA SERVICE LTDA - 

ME, ELISANGELA SANTANA RODRIGUES, CELSO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

Marcos Antonio Zaitter - OAB:8.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, considerando ter havido nos autos a citação da parte 

requerida, exige-se a notificação do devedor para que a cessão seja 

eficaz em relação às partes envolvidas, orientação consolidada no C. STJ 

no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor 

que não foi notificado. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, para 

que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove nos autos a notificação do 

devedor acerca da cessão de crédito, sob pena de não ser homologada a 

cessão de crédito. Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 1º de 

agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000031-98.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AROM OLIMPIO PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000031-98.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ IMPETRADO: SUPERVISORA 

DE RECURSOS HUMANOS . Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA c/c PEDIDO LIMINAR impetrado por MAXSUEL PEREIRA DA 

CRUZ contra ato praticado pela SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS 

da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de Barra do 

Bugres/MT – Sra. KEVILLYN MARTINS GRAGEL COSTA, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Em síntese, argumenta o impetrante 

que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Contratação 

Temporária de Professor da Educação Superior de Edital n° 015/2019 – 

UNEMAT - concorrendo na Grande Área Ciências Sociais Aplicadas, Área 

Direito 02, cujo requisito de formação era Bacharelado em Direito, com 

Pós-graduação lato sensu na área de Direito ou áreas afins, restando 

classificado na 8ª colocação. Aduz que, na data de 19/12/2019 foi 

convocado pela Supervisão de Recursos Humanos para a apresentação 

dos documentos necessários para contratação por tempo determinado, 

conforme “CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO” juntado 

no evento 28360911, oportunidade que entregou toda a documentação 

exigida pelo Edital n.º 015/2019-UNEMAT. Entretanto, relata que a 

Autoridade Coatora lhe comunicou, no dia 20/01/2020, sobre a ausência 

de comprovação do nível de especialização para ocupação do cargo, 

exigência contida no item 7 do Edital 015/2019 - UNEMAT, de modo que o 

processo estaria em espera até o recebimento do referido documento. Por 

outro lado, sustenta que a legislação atinente ao tema (LC n.º 320/2008 – 

que disciplina o Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da 

Universidade do Estado de Mato Grosso) não exige para o ingresso no 

cargo público de professor auxiliar do diploma de pós-graduação lato 

sensu. Com isso, pretende a concessão da medida liminar para determinar 

a Autoridade Coatora que não exija o item 7 do Edital 015/2019 - UNEMAT - 

Pós-graduação lato sensu na área de Direito ou áreas afins, para fins de 

contratação temporária do Impetrante. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. DECIDO. Com efeito, conforme prevê a lei de Mandado de 

Segurança, a concessão de medidas liminares está atrelada ao disposto 

no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, que possibilita seu deferimento 

em caso de concomitância da plausibilidade do direito invocado e do risco 

de perecimento de tal direito face à urgência do pedido – fumus boni juris e 

periculum in mora. Resta cristalino, portanto, que o direito a ser amparado 

pela via do mandado de segurança, deve estar hábil para ser exercido no 

momento da impetração, não dependendo de condição ou termo futuro, ou 

seja a prova é pré-constituída. In casu, após a análise minuciosa das 

razões expostas na exordial, tenho que o pleito inicial comporta 

deferimento, uma vez que presentes os pressupostos que autorizam a 

medida. Conforme relatado, o impetrante foi aprovado na primeira fase do 

Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor 

da Educação Superior de Edital n° 015/2019 – UNEMAT, na área de 

Ciências Sociais Aplicadas (Direito 02), cujo requisito de formação 

previsto no edital era Bacharelado em Direito, com Pós-graduação lato 

sensu na área de Direito ou áreas afins. Pois bem. Da análise do Edital n.º 

15/2019, verifica-se que os requisitos para a contratação temporária de 

Professor da educação superior na área de Ciências Sociais Aplicadas 

(Direito 02) está localizada no item 7.4, para a qual foi exigida a titulação 

de graduação e/ou pós-graduação na área para a qual deseja concorrer. 

Não obstante, quanto ao requisito de pós-graduação, a Lei n.º 320/2008, 

em seu art. 8º, §1º, inciso I, estabelece que: Art. 8º O ingresso na Carreira 

dos Docentes da Educação Superior será feito exclusivamente, mediante 

habilitação em concurso público de provas e títulos, para o nível inicial da 

classe, de acordo com a titulação e de acordo com o edital aprovado pelo 

Conselho Universitário - CONSUNI. § 1º Para inscrição no concurso a que 

se refere este artigo será exigido: I – Diploma de Graduação plena em 

curso superior para classe de Professor Auxiliar; Portanto, tendo em vista 

que o impetrante concluiu o curso de Graduação em Direito, entendo que 

resta atendido o requisito previsto no art. 8.º da Lei n.º 320/2008 para a 

classe de professor auxiliar, ou seja o impetrante possui a titulação 

necessária para a análise da documentação prevista no Plano de Carreira 

dos Docentes da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso. Até mesmo porque edital de concurso pode apregoar regra 

diversa da insculpida na lei, já que pode fazer lei entre as partes, 

entretanto, não pode sobrepor-se ao que foi estabelecido pela lei 

complementar que disciplina o plano de carreira dos docentes da 

Instituição, justamente porque não pode inovar no mundo jurídico ou se 

desviar do preceituado na lei. Sendo assim, e se porventura o impetrante 

for desclassificado do processo seletivo em questão, sob a justificativa de 

não possuir a titulação de pós-graduação na área correspondente, 

restaria evidente a ameaça de lesão em virtude de ato ilegal da autoridade 

coatora. Nesse sentido, mutatis mutandis: MANDADO DE SEGURANÇA – 

LIMINAR – CONCURSO – PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

PROVA DE TÍTULOS – PÓS-GRADUAÇÃO – EXIGÊNCIA DE QUE O CURSO 

TENHA DURAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS. Segurança impetrada com o 

objetivo de que seja afastada a exigência constante do edital de que o 

curso de pós-graduação tenha duração mínima de dois anos para que 

seja considerado para fins de pontuação de título. Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado que contém previsão dissonante com o 

ordenamento jurídico vigente à medida que invade competência privativa 

da União ao legislar sobre questão geral atinente a ensino superior. 

Resolução do CNE/CES que prevê número mínimo de 360 horas para curso 

de especialização, nada mencionando sobre o número mínimo de anos 

dentro dos quais o curso deve se realizar – Plausibilidade do direito 

invocado pelo impetrante. Norma editalícia que colide com norma 

específica do Ministério da Educação, que tem competência exclusiva para 

regulamentar a duração dos cursos de pós-graduação. Decisão que 

indeferiu a liminar reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 

20898593220198260000 SP 2089859-32.2019.8.26.0000, Relator: Leonel 

Costa, Data de Julgamento: 28/08/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 02/09/2019) Assim, encontra-se atendido o primeiro 

pressuposto. Por sua vez, a possibilidade de ineficácia da medida, caso 

deferida apenas ao final da tramitação do processo, justifica-se em razão 

de que o impetrante ficaria privado de iniciar o ano letivo ministrando suas 

aulas e, por consequência, de perceber a remuneração prevista para todo 

o período do contrato, mesmo tendo atendido a todos os requisitos 

previstos no edital. Ademais, e em caso de concessão da medida após o 

regular trâmite do feito, o impetrante não faria jus ao pagamento de 

remuneração no período em que aguardou o julgamento da lide. Por outro 

lado, não há risco inverso, já que se o mandamus porventura for, por 

qualquer motivo, julgado improcedente, bastará se anular a contratação do 

impetrante, pois devidos os valores já pagos em contraprestação ao 

trabalho exercido, não havendo, assim, prejuízo para qualquer das partes. 

Assim, DEFIRO a medida liminar pleiteada para suspender a exigência do 

item 7 do Edital 015/2019 – UNEMAT, consistente na apresentação do título 

de pós-graduação lato sensu na área de Direito, para fins de contratação 
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temporária de professor auxiliar. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada 

como coatora para que preste as necessárias informações, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/09). Com as informações, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público. Por fim, venham-me CONCLUSOS. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 

27 de janeiro de 2020. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000651-47.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 

ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI SADI BULOW OAB - MT11708/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO PELACHIM (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000651-47.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: URUGUAI ESTRUTURAS, CONSTRUCOES, COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME IMPETRADO: EUGENIO PELACHIM Vistos. 1. 

Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar impetrado por 

Uruguai – Estruturas, Construções, Comércio e Serviços Ltda-ME contra 

ato do Prefeito Municipal do Município de Porto Estrela-MT, Sr. Eugênio 

Pelachim, todos qualificados nos autos em epígrafe. 2. Em sua narrativa 

fática, alega que a empresa impetrante, bem como a empresa NCB – 

Construções Ltda-ME, participaram do certame Licitatório na modalidade 

Tomada de Preços n°002/2019, sendo ambas habilitadas na primeira fase 

do referido certame. Já na segunda fase da presente licitação, ao abrirem 

as propostas de preços das empresas, o Impetrante verificou que a 

planilha de preços, cronograma físico-financeiro atrelados à proposta de 

preços da empresa NCB - Construções Ltda-ME encontravam sem 

assinaturas, momento em que constatou-se que a planilha de resumo do 

BDI estava assinada pela sócia da empresa a qual não tem atribuição 

legal. 3. Aduz que diante desta constatação, o Impetrante requereu a 

inabilitação da proposta de preços apresentados pela empresa NCB - 

Construções Ltda-ME, alegando sua nulidade, uma vez que os 

documentos planilha orçamentaria, o cronograma físico-financeiro e o 

resumo do BDI, não estavam assinados por profissional legalmente 

habilitado. 4. Alega ainda que, interpôs recurso administrativo junto ao 

Município de Porto Estrela-MT, requerendo a inabilitação da proposta de 

preços apresentada pela empresa NCB - Construções Ltda-ME. Relata 

ainda que, o Município de Porto Estrela-MT, informou que a recorrente 

deveria antes da apresentação das propostas, ter impugnado o edital de 

licitação, para que o Ente Público exigisse a subscrição por engenheiro ou 

arquiteto. Diante disso, o Município julgou improcedente o respectivo 

recurso administrativo. 5. Dessa forma, busca o deferimento da liminar a 

fim de sejam consideradas invalidas as propostas de preços 

apresentadas pela empresa NCB - Construções Ltda-ME, e 

consequentemente seja inabilitada no certame licitatório. 6. Juntou 

documentos. 7. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. 8. Trata-se de Mandado de Segurança c.c Pedido Liminar 

impetrado por Uruguai – Estruturas, Construções, Comércio e Serviços 

Ltda-ME contra ato do Prefeito Municipal do Município de Porto Estrela-MT, 

Sr. Eugênio Pelachim, todos qualificados nos autos em epígrafe. 9. De 

proêmio, calha ressaltar o que dispõe o art. 5º, LXIX, da CR, in verbis: 

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 

10. Nessa linha de ideias é necessário que o impetrante apresente junto à 

inicial prova cabal de suas alegações, bem como evidencie nos autos o 

periculum in mora em se deferir o provimento tardiamente. 11. Destarte, 

após a análise minuciosa das razões expostas na exordial, tenho que a 

medida pleiteada comporta deferimento, uma vez que restou plenamente 

demonstrado a verossimilhança em suas alegações. 12. Importante 

salientar que a Resolução n°218 de 29 de Junho de 1973 do CONFEA, 

estabelece em seu artigo 1°, que as atividades 02 e 09, ficará sob a 

fiscalização dos profissionais da Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 

haja vista se tratar de profissionais de diferentes modalidades. Dessa 

forma, vislumbra-se que todos os documentos devem ser assinados por 

pessoa competente. “Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício 

profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam 

designadas as seguintes atividades: (...) Atividade 02 - Estudo, 

planejamento, projeto e especificação; Atividade 09 - Elaboração de 

orçamento;”(...) 13. Compulsando atentamente os autos, percebe-se que 

os documentos planilha de preços, cronograma físico-financeiro e planilha 

de resumo do BDI não foram devidamente assinados por profissional da 

área, o que os tornam nulos, uma vez que carecem de validade jurídica. 

14. Sobre a temática, imperioso destacar o ensinamento do doutrinador 

Themístocles Brandão Cavalcanti: “o ato administrativo deve ser praticado 

por agente capaz, pessoa que tenha competência legal para expedir o ato. 

A incompetência da autoridade torna o ato ilegal porque a autoridade que 

pratica um ato fora dos precisos termos da lei, quanto a sua competência, 

pratica um ato ilegal, suscetível de nulidade”. 15. Assim, sendo, em análise 

aos documentos aportados nos autos, percebe-se que respectivamente o 

cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária e composição de 

custos unitários, não se encontram assinados por profissional legalmente 

habilitado, ensejando assim, ofensa à finalidade da licitação, sobretudo 

quanto à observância do princípio constitucional da isonomia (art. 3° da Lei 

8.666/93). 16. Nesse sentindo, há entendimento nos Tribunais Superiores, 

vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REQUISITO DO 

EDITAL. A rejeição, em processo licitatório, de proposta econômica mais 

vantajosa, em face de requisito supostamente implícito do edital de 

certame, importa em ofensa à finalidade da licitação, sobretudo quanto à 

observância do princípio constitucional da isonomia (art. 3º da Lei nº 

8.666, de 21-6-1993). Provimento da apelação.(TJ-SP - APL: 

45152120108260619 SP 0004515-21.2010.8.26.0619, Relator: Ricardo Dip, 

Data de Julgamento: 14/05/2012, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 18/05/2012)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA OBSTAR 

A INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE EM LICITAÇÃO. ADUZIDA 

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM 

DEMAIS LICITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. 

HABILITAÇÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. SÓCIO MAJORITÁRIO DA 

EMPRESA QUE POSSUI VINCULAÇÃO FAMILIAR COM A PREFEITA DO 

MUNICÍPIO. PARTICIPAÇÃO QUE IMPLICARIA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA. EXEGESE DO 

ART. 9º, INC. III, DA LEI N. 8.666/93. Ainda que ausentes elementos a 

indicarem concretamente o intento de fraudar o certame público, a Lei n. 

8.666/1993 deve ser interpretada da forma mais abrangente possível a fim 

de se evitar a atuação dolosa de servidores e agentes públicos que possa 

macular o processo licitatório e derruir a competitividade visada no 

certame em detrimento aos princípios constitucionais da isonomia, da 

impessoalidade, da legalidade e, sobretudo, da moralidade, altaneiro entre 

os demais princípios que regem a Administração Pública e do qual a norma 

está intrinsecamente ligada e não pode se afastar. (TJ-SC - AI: 

40131760820188240000 Timbó 4013176-08.2018.8.24.0000, Relator: 

Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Quarta Câmara de 

Direito Público).” 17. Desta feita, na contratação de obras e serviços de 

engenharia, a Administração deve exigir as anotações de 

responsabilidade técnica para as distintas etapas do certame licitatório, 

incluindo projeto, orçamento, execução, supervisão e fiscalização por 

profissional legalmente habilitado (TCE-MG - DEN: 980397, Relator: CONS. 

SUBST. HAMILTON COELHO, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de 

Publicação: 22/03/2019). 18. Feitas tais considerações, vislumbra-se o 

risco de periculum in mora aventado pela impetrante, uma vez que resta 

evidenciado a verossimilhança das alegações expedidas na peça de 

ingresso, face à jurisprudência que lhe é francamente favorável, e o 

perigo de lesão grave de difícil reparação. 19. Isto posto, da análise da 

exordial e seus documentos, consideram-se presentes os requisitos do 

art. 294, caput e seguintes do Novo Código de Processo Civil, razão pela 

qual defiro a liminar vindicada na exordial, para o fim de determinar a 

reabertura do processo licitatório (Licitação na modalidade Tomada de 

Preços de n° 002/2019), pela comissão de licitação do Município de Porto 

Estrela-MT, a qual deverá reinicia-la a partir da fase de habilitação, 

devendo se observar nas fases seguintes, se os documentos a serem 

apresentados pelos fornecedores de serviço, estão assinados por 

profissional legalmente habilitado. 20. Notifiquem-se os impetrados para 
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que prestem as necessárias informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

7º, I, da Lei n.º 12.016/09). 21. Com as informações, abra-se vista ao 

Ministério Público. 22. Por fim, venham-me conclusos. 23. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 08 de novembro 

de 2019. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151676 Nr: 3362-42.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr Beatrys 

Castanheira OAB/MT 22.874, bem como dar ciência a senhor JOSÉ 

ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO, que será realizado a Pericia Medica 

com o Dr CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da 

Alegria s/n. jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO 

de 2020 -SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar 

os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81168 Nr: 2828-45.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA CONCEIÇÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47985 Nr: 4144-64.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Gerência 

Executiva do INSS em Cuiabá, mediante remessa a Procuradoria Federal 

do INSS, para que manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

pedido de cessão de precatório.

2. Após manifestação ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos 

para deliberações.

3.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 20861 Nr: 1219-71.2005.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR BORGES PEREIRA, ADEMAR BORGES 

PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA REGINA DO PRADO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:MT 5023, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:MT 8.126, Lourival 

Cruz Dias - OAB:OAB/MT 19538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816

 Vistos;

1. Ante o manifestação de fls. 411, dê-se vistas a Procuradoria da 

República de Mato Grosso (MPF/MT), pelo prazo de 30 dias, após, 

intime-se as partes para que, no mesmo prazo assinalado, manifestem-se.

2. Após, certifique-se e tornem-me os autos conclusos.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50445 Nr: 1613-68.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, LINO JESUS 

PADILHA DE AMORIM, IRMAOS CAZAROTI LTDA, LORIVAL FERREIRA DE 

SOUZA, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823

 Vistos;

1. Defiro o pedido de fls. 490, nos termos solicitados pelo parquet, e por 

consequência indefiro o pleito de fls. 432/433, mesmo porque o pedido de 

substituição de bem penhorado, não se fez acompanhado de avaliação.

2. Determino ainda, que seja certificado quanto a intimação de todas as 

partes, no tocante a sentença prolatada às fls. 348/352.

3. No mais, recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) 

(artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

4. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160224 Nr: 292-80.2020.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FERREIRA BUCK, CLAUDEMIR BUCK, NIVALDO 

BUCK, BENEDITA ISABEL BUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nomeio inventariante a parte autora, Sra. Divina Ferreira Buck, que 

prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 dias 

subsequentes.

2. Feitas as primeiras declarações, citem-se o Dr. Promotor e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

(CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

3. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628) e digam, 
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em 15 dias (art. 637).

4. Se estiverem de acordo, procedam ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 

638).

5. Determino o recolhimento das custas ao final como condição de 

expedição dos formais de partilha.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144736 Nr: 7705-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDR, MARY ACSAN DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO TIAGO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista que a infante passou a residir em outra 

Comarca, e, considerando o que estabelece o artigo 147, incisos I e II, da 

Lei nº 8.069/90 (ECA), não havendo que se falar em aplicação do princípio 

da perpetuatio jurisdictionis diante do fato de que se cuida de competência 

absoluta, no interesse e resguardo da menor, que deve preponderar, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação em 

favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Nortelândia - MT, 

para onde os autos deverão ser remetidos com as nossas homenagens, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.9. Ciência 

ao órgão do Ministério Público.10. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 1972-52.2010.811.0008

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT-9.124

 23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I c.c art. 924, II e 925 do Novo Código de Processo Civil, e 

homologo o cálculo apresentado às fls. 384/385, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.24. Tendo em vista a procedência da alegação da 

parte impugnante, condeno a impugnada ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor 

ofertado na exordial e o montante total da indenização.25. Após o trânsito 

em julgado, considerando-se que os valores encontram-se vinculado aos 

autos, proceda-se com sua transferência na forma requerida pela parte 

exequente, nas contas informadas as fls. 378.26. Transmita-se, via malote 

digital, o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, 

junte-se.27. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 

16/2011-CGJ, cientifique-se as partes, por qualquer meio de comunicação, 

para que tome ciência da liberação efetuada.28. Tudo cumprido e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. 29. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82473 Nr: 4188-15.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sansal Industria e Comercio de Rações e 

Nutrientes Animais LTDA, ROGERIO JOSÉ SANSÃO, RODRIGO SANSÃO, 

CLEIDINEIA GONÇALVES LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Nacional - MT 

em desfavor de Sansal Industria e Comércio de Rações e Nutrientes 

Animais Ltda (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 79).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 110/111), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53979 Nr: 184-32.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CANDIDO, ANTONIO DA CRUZ 

GOMES, TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA, RITA GOMES DE 

ARRUDA, JOSÉ CRUZ GOMES, MARIA GOMES FERREIRA, RAIMUNDO 

PINHEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINHEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES DOS 

SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos recolhimento de ITCMD, razão pela qual, 

determino a intimação da inventariante para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente aos autos GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação 

realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de cálculo feito 

pela SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros, conforme determinado às fls.143/143-º.

2. No mais, defiro o pedido de fls. 171, posto que concedo o prazo de 90 

(noventa) dias, a fim de viabilizar a realização de avaliação do imóvel a ser 

partilhado, para à divisão patrimonial entre as partes.

3. Após, determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca para novo 

agendamento de audiência.

4. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

5. Expeça-se o necessário.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137492 Nr: 3078-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 
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OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Município de Denise - MT 

em desfavor de José Neves dos Santos (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 10).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 31/33), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38109 Nr: 476-22.2009.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDNB, TDS, MJLDN, CLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos recolhimento de ITCMD, razão pela qual, 

determino a intimação da inventariante para que no prazo de 30 (trinta) 

dias apresente aos autos GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação 

realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de cálculo feito 

pela SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros.

 2. Cumprida a determinação supra, tornem-me os autos conclusos para 

análise do pedido de fl. 76.

 3. Se decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte 

inventariante, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95538 Nr: 4884-80.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, VAGNER SEVERO - OAB:17.492 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Município de Denise - MT 

em desfavor de Altamiro Paulo da Silva (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 12).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 31/33), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Vistos;

1. Intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da petição de fls.348/349.

 2. Após a manifestação, ou em caso de inércia, certifique-se e 

conclusos.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113771 Nr: 3947-02.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Adauto Machado dos 

Santos, em face do Elaine Michele de Souza Rohling, visando regularizar a 

guarda da adolescente Gabrielli Rohling dos Santos (qualificados nos 

autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 59 e 61, a 

parte autora fora intimada para manifestar-se quanto à continuidade do 

feito.

 3. Devidamente intimada, a autora não cumpriu com as diligências que lhe 

foram impostas.

 4. Instado a se manifestar o representante da Defensoria Pública pugnou 

pela extinção da demanda às fls. 63/63-vº.

 5. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

6. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Adauto Machado dos 

Santos, em face do Elaine Michele de Souza Rohling, visando regularizar a 

guarda da adolescente Gabrielli Rohling dos Santos (qualificados nos 

autos).

 7. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
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causa por mais de 30 (trinta) dias.

8. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

9. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 10. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

12. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43215 Nr: 3270-16.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE B. BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT

 Vistos;

1. Defiro pedido de fls. 716, posto que determino a remessa do presente 

feito à contadoria judicial, nos termos solicitados pelo executado.

2. Após, intime-se as partes para se manifestarem no prazo legal.

3. Cumprido tudo, remetam-se os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107031 Nr: 6155-90.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758/O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:MT- 

17758

 10. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 11. 

Custas pendentes se houver, ao requerente. 12. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.13. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110690 Nr: 2156-95.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA FERREIRA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 107-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 100/106, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22950 Nr: 95-19.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LEMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:MT-6755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Ante o teor de certidão de fl. 160, nomeio como defensor dativo do réu, 

o Núcleo da Defensoria Pública Estadual da presente urbe, devendo ser 

intimado para seu mister.

2. Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-os das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT, bem como para que no prazo legal manifeste-se oferecendo o 

meio de defesa cabível.

3. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.

4. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160288 Nr: 327-40.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES LOPES, ADELAIDE CARDOSO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo aos requerentes as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelos necessitados.

3. Dê-se prévia vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111409 Nr: 2535-36.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENILSON DOS SANTOS PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 Vistos,
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar 

quanto a Exceção de Pré-Executividade de fls. 98/103, sob pena de 

preclusão.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95668 Nr: 4976-58.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 114/117-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se em consideração que 

os valores depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se 

à transferência dos valores para a conta informada nos autos. 17. 

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos termos do item 2.13.3.3, 

inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.19. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120618 Nr: 1189-16.2017.811.0008

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES HOTEIS LTDA, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 

ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLOS LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847-MT

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Bandeirantes Hoteis 

Ltda. e Outro, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

55/55-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

 3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100136 Nr: 1733-72.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 125/130-v°, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição 

contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base 

no artigo 100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em 

sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, e, levando-se em consideração que 

os valores depositados, se encontram vinculados aos autos, proceda-se 

à transferência dos valores para a conta informada nos autos. 17. 

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.18. Nos termos do item 2.13.3.3, 

inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, cientifique-se a parte autora, por 

qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da liberação 

efetuada.19. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134438 Nr: 1212-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIONEDIO FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Defiro o pedido de citação pessoal da parte executada às fls. 23/24, 

atenda-se na forma requerida.

 2. Em caso de não localização da parte executada, intime-se a parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar endereço da ré, 

atualizado e divergente do já informado nos autos ou requeira a citação 

por edital, sob pena de arquivamento do feito.

 3. Caso a parte autora pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 

20 (vinte dias), observando-se o disposto no artigo 257, do NCPC.

4. Sendo a parte autora intimada para dar prosseguimento ao feito (item 2 

da presente decisum) e manter-se inerte, certifique-se e volvam-me os 

autos, independentemente de nova conclusão.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154090 Nr: 4909-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 313 de 792



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA, CLEIDE BRAGA 

OJEDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO DA CRUZ FIALHO, ESPOLIO DE JAIME 

FIALHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls.49, posto que determino a citação da confrontante 

Jussara Benedita da Cruz por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257, §2° do Código de Processo Civil.

 Após, vistas a parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6470 Nr: 1007-26.2000.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BORTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3882/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 Autos nº 1007-26.2000.811.0008 – Código: 6470

Vistos,

 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Quintão 

Sampaio, aduzindo, em síntese, omissão, contradição, obscuridade na r. 

decisão de fls. 370, afirmando que não ingressou com execução de 

honorários advocatícios, mas sim, pedido de arbitramento de honorários 

advocatícios.

2. Vieram-me os autos conclusos.

 É o Relatório. Fundamento e Decido.

 3. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

4. Verifica-se, entretanto, a existência de um dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que o juízo analisou o pedido requerido ás fls. 

303/313 como execução de honorários advocatícios e não como pedido 

de arbitramento de honorários advocatícios.

 5. Sendo assim, os presentes embargos devem ser acolhidos.

 6. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interposto, e, 

em consequência, passo a analisar o pedido formulado às fls. 371/385.

 7. Trata-se de pedido de arbitramento de honorários advocatícios 

requerido por José Quintão Sampaio, já qualificado nos autos em epígrafe.

 8. Narra o presente pedido de fls. 371/385, que o d. advogado, ora 

postulante, fora constituído procurador da parte Agropecuária Cruz Ltda. 

no processo de execução (n. 5083), o qual deu origem aos presentes 

embargos. Alega que iniciou sua atuação em defesa da parte acima 

mencionada em 16.12.1999, elaborando diversas peças processuais até o 

momento em que teve seu mandato revogado em 23.11.2018. Afirma que 

apesar de ter atuado no presente feito por 19 (dezenove) anos, não 

recebeu os honorários devidos pelo trabalho realizado, motivo pelo qual 

pugnou pelo arbitramento de honorários (fls. 372/385).

 9. De início, registre-se que é permitida a reserva de honorários 

contratuais a favor do patrono, cujo mandado foi revogado, na fase 

executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços 

profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu 

advogado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA 

FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITÍGIO ENTRE 

CONSTITUINTE E ADVOGADO. 1. Admitem-se como agravo regimental 

embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo 

relator do feito no Tribunal. Princípios da economia processual e da 

fungibilidade. 2. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor 

do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de 

prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a 

parte constituinte e seu advogado. 3. Embargos de declaração recebidos 

como agravo regimental, ao qual se dá provimento. (STJ - EDcl no REsp: 

1300927 RS 2012/0001789-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 02/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 09/06/2015).

10. Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que 

a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada 

advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação 

do mandato e substituição de causídico, deve ser solucionada em ação 

autônoma.

 11. Sobre a temática, trago a baila a baila o posicionamento dos Tribunais 

Superiores. In verbis:

 PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE NUMERÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISSÍDIO ENTRE OS 

NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS E O TITULAR DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA ESTRANHA À 

LIDE. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no 

sentido de que 'a controvérsia quanto ao percentual de honorários 

advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo 

em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser 

solucionada em ação autônoma' (REsp 766.279/RS, Primeira Turma, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 2. 'A discordância entre a 

parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver 

destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão 

de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a 

satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida 

por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título 

extrajudicial, nos termos do art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º 

8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 

278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, 

julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro 

GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 

p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 27/08/2008; REsp 

641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240).Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido". (REsp 1087135/PR, 

Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2009). 3. Agravo Regimental 

não provido." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 342.108/SP, relator Ministro 

Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014.).

 12. No caso dos autos, vislumbra-se que o peticionante além de não 

apresentar contratos de honorários advocatícios, não traz aos autos o 

valor que entende devido a título de honorários advocatícios pelo trabalho 

prestado, o que, enseja o não acolhimento do pedido.

 13. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de fls. 371/385, 

devendo o requerente pleitear a reserva de honorários advocatícios 

contratuais em ação autônoma, nos termos do Código de Processo Civil e 

dos artigos 22 e 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB).

 14. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84676 Nr: 835-30.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C T C - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, José Antônio Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9993, ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 182.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE ZERAIK - 

OAB:RJ/30.397, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A/MT, 
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NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:MT 8.505-A, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 31. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, e, por 

conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, em conformidade 

com o art. 487, I, do Codex Processual Civil. 32. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas do processo, que deverão 

corresponder ao valor da causa, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. 33. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91692 Nr: 1853-52.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT. 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 24.197/A

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar 

quanto ao pedido de fls. 181/190, sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52632 Nr: 3384-81.2011.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA PRESTES CAPATTO - OAB:8962, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos,

Ante a manifestação de fls. 198, determino a intimação pessoal da parte 

autora, para constituir novo advogado, bem como manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, anotando-se que em caso de inércia será 

considerado desinteresse no prosseguimento do feito.

Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90037 Nr: 377-76.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98291 Nr: 639-89.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL LUIZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121145 Nr: 1495-82.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNETE MARIA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MONIQUE CORDEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85786 Nr: 1597-46.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132926 Nr: 240-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos ao conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83651 Nr: 4960-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15.995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Tattini Rosa - 

OAB:SP. 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP 209551

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar 

quanto ao pedido de fls. 153/158, sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139931 Nr: 4519-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDE JOSE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, justificar o não 

comparecimento na perícia agendada, sob pena de preclusão da prova.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113565 Nr: 3820-64.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84568 Nr: 756-51.2013.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ANTONIO BICCIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156932 Nr: 6626-67.2019.811.0008

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONYCLEI DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Curatela, manejada por Luciane de Oliveira em 

face de Jonyclei de Oliveira Silva todos qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres-MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público e tornem-me os autos conclusos para deliberações.

7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151139 Nr: 3007-32.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DA SILVA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KÁTIA SILVA SANCHES 

- OAB:MT 10.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se no prazo 

legal.

 Após, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160295 Nr: 331-77.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLENE MONTEIRO DE ARAUJO, DPMDAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON RICARDO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 281,87 (duzentos e oitenta e um 

reais e oitenta e sete centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160266 Nr: 314-41.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSL, BHLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 395,14 (trezentos e noventa e 

cinco reais e quatorze centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por 

até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

5. Expeça-se o necessário.

Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160267 Nr: 315-26.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSL, BHLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Cite-se o Executado com fulcro no artigo 528, §8º, do Novo Código de 

Processo Civil para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento de 

R$ 9.656,45 (nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 

cinco centavos) ou comprovar que já o fez, sob pena de penhora, nos 

termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156888 Nr: 6596-32.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por Lazara de Oliveira, em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 30 fora 

determinado à autora que aporta-se aos autos cópia da decisão de 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

 3. Devidamente intimada, a autora não cumpriu com as diligências que lhe 

foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por Lazara de Oliveira, em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113776 Nr: 3951-39.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLYSON BELO DOS SANTOS OLIVEIRA, EDINALVA 

BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Wallyson Belo dos Santos 

Oliveira, maior incapaz, representado pela Sra. Ednalva Belo, em face de 

Leandro dos Santos de Oliveira (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 65/66, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse nos 

autos se possui interesse na continuação do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Wallyson Belo dos Santos 

Oliveira, maior incapaz, representado pela Sra. Ednalva Belo, em face de 

Leandro dos Santos de Oliveira (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 
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nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, assim 

como revogo a liminar concedida às fls. 14.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154216 Nr: 4995-88.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA MARIA PEIXOTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - MS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos proposta por 

Edilma Maria Peixoto Silva em face de Genivaldo José da Silva 

(qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 56/57, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse o 

novo endereço do requerido.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, tendo em vista que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado nos autos.

4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos proposta por 

Edilma Maria Peixoto Silva em face de Genivaldo José da Silva 

(qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, assim 

como revogo a liminar concedida às fls. 16/17.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131493 Nr: 7384-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Denise em desfavor de Esther do Nascimento Santos 

(qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 09).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 24), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157876 Nr: 7146-27.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHADS, CAMILA RIQUELI ASSUNÇÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERNANDO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;”

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fl. 26-v°), que houve a 

total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de Custas.

Ademais, considerando que a Dra. Michele Juliana Noca fora nomeada 

advogada dativa e, tendo em vista que os parâmetros apresentados pela 

Tabela de Honorários da OAB/MT são fixados em URH – Unidade Real de 

Honorários, fixo para pagamento do nomeado causídico, conforme 

Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil 

– Seccional de Mato Grosso, e nos termos do item 1.12.4.2 da CNGCJ/MT, 

em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários (Resp. nº 1.656.322 

– SC).

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 892-82.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora DrA LUCILIA CRISTINA 

PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB/MT 8962, bem como dar ciência a 

senhor JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA, que será realizado a Pericia 

Medica com o Dr CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na 

Rua da Alegria s/n. jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de 

JANEIRO de 2020 -SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o 

autor levar os exames para avaliação.

Bem como intimar o advogado da parte requerida Dra LUCIMAR CRISTINA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 318 de 792



GIMENEZ CANO AOA/MT 8506-A, para comparecer a pericia agenda para 

o dia 31/01/2020, a partir das 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117335 Nr: 6200-60.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação Fazer proposta 

por Afonso Ribeiro Filho em face do Estado de Mato Grosso (qualificados 

nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que à fl. 59, a parte 

autora fora intimada para emendar a inicial, acostando aos autos a devida 

guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob 

pena de extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação Fazer proposta 

por Afonso Ribeiro Filho em face do Estado de Mato Grosso (qualificados 

nos autos).

 6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145557 Nr: 8151-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA BONIFACIA FERREIRA, ANTONIO MARINHO 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr EDER JOSÉ ALVES 

OAB/MT 24.709, bem como dar ciência a senhorANTONIO MARINHO 

FERREIRA, que será realizado a Pericia Medica com o Dr CARLOS 

LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. jardim 

Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2020 -SEXTA- 

FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94495 Nr: 4072-38.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492 OAB/MT

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Denise em desfavor de José Leite Fernandes (qualificados 

nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 09).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 30), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116565 Nr: 5713-90.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADSA, ELIZANGELA DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

proposta pela menor Kelly Avila de Souza Almeida, representada pela Sra. 

Elizangela de Souza Almeida, em face de Jhone (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 55/56, fora 

expedido mandado de intimação para a parte autora informar se possui 

interesse no andamento do feito.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, tendo em vista que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado nos autos.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

proposta pela menor Kelly Avila de Souza Almeida, representada pela Sra. 

Elizangela de Souza Almeida, em face de Jhone (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 3807-75.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA ANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Maria Cícera Andre 

da Silva em desfavor do Município de Barra do Bugres-MT.

 A parte executada, apesar de devidamente intimada (fls. 138) deixou 

transcorrer in albis o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

Com vistas dos autos, a parte exequente, às fls. 139/140 pugnou pela 

expedição de precatório/RPV em desfavor da parte executada.

 A vista disso, compulsando os autos, verifica-se a inexistência de 

impugnação e/ou qualquer manifestação da parte executada, conforme 

certidão acostada aos autos (fls. 147), motivo pelo qual, defiro o pedido e 

determino a expedição de precatório/RPV em favor da parte exequente 

nos termos do inciso I do §3° do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

devendo-se observar as disposições contidas no artigo 100 da 

Constituição Federal.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109238 Nr: 1279-58.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Tatiane Ferreira de Arruda 

em face de Manoel Jorge da Silva (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 66/66-vº, 

fora expedido mandado de intimação para a parte autora informar se 

possui interesse no andamento da demanda e prestar informações 

imprescindíveis ao feito.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, considerando que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado nos autos.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Tatiane Ferreira de Arruda 

em face de Manoel Jorge da Silva (qualificados nos autos).

 6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156840 Nr: 6576-41.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO JOSÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. . Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta 

Precatória, dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, 

oficie-se a Secretaria do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, a Sra. Gestora Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo a fim de serem 

respondidos pelo expert de forma digitalizada.

2. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo pericial 

e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 

prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155048 Nr: 5521-55.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos em face de Alessandro Ferreira da 

Guia (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 26/30, a parte 

autora fora intimada para apresentar documentos indispensáveis ao 

andamento do feito, sob pena de extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos em face de Alessandro Ferreira da 

Guia (qualificados nos autos).

 6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155869 Nr: 5972-80.2019.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SOARES DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora Dr JOÃO NEVES DE 

OLIVEIRA OAB/MT 15311, bem como dar ciência a senhora ANA CRISTINA 

SOARES DA ANUNCIAÇÃO, que será realizado a Pericia Medica com o Dr 

CARLOS LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. 

jardim Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2020 

-SEXTA- FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87428 Nr: 3215-26.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GUIMARÃES E ALMEIDA LTDA. EPP, 

DAMIAO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB/MT 15.152

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143575 Nr: 7042-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 10. 

Custas pendentes se houver, ao requerente. 11. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142383 Nr: 6326-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26417-MT

 CERTIDÃO:

Proceder a Intimação do Advogado da parte autora DrA ANGELA MARIA 

JULIO OAB/MT 16399, bem como dar ciência a senhor JEFFERSON DA 

SILVA OLIVEIRA, que será realizado a Pericia Medica com o Dr CARLOS 

LEONARDO, no Centro de Saúde Oriente na Rua da Alegria s/n. jardim 

Oriente em Barra do Bugres/MT, no dia 31 de JANEIRO de 2020 -SEXTA- 

FEIRA a partir das 08:00 horas. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

Bem como intimar o advogado da parte requerida Dra LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO AOA/MT 8506-A, para comparecer a pericia agenda para 

o dia 31/01/2020, a partir das 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156525 Nr: 6379-86.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMARCOS DOS REIS BAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. . Ante o teor da informação de fls. 42-vº, em resposta à Carta 

Precatória, dos autos nº 4032-51.2017.811.0008 - Código n° 125703, 

oficie-se a Secretaria do Município de Barra do Bugres-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade, 

devendo ainda, a Sra. Gestora Judiciário encaminhar juntamente com o 

ofício, os quesitos apresentados pelas partes e pelo Juízo a fim de serem 

respondidos pelo expert de forma digitalizada.

2. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 4. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

5. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo pericial 

e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 

prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132996 Nr: 294-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA IRINEU TOMAS DE SOUZA, ELUISIO LIMA DE 

SOUZA, JBDDS, KVDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DANILO DA SILVA, IZABEL CRISTINA 

DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 10. 

Custas pendentes se houver, ao requerente. 11. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81321 Nr: 2995-62.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDIA BACKERS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115038 Nr: 4773-28.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA OENNING BERNARDINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos;

1. Intime-se as partes para que tomem ciência do retro acórdão e retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, bem como para querendo 

manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 2. Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144574 Nr: 7625-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS VITORIAS DA SILVA MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Regularização do Exercício do Direito de Visita 

proposta por Joaquim Domingos de Souza em favor de Alex da Silva 

Maranhão, representado pela Sra. Maria das Vitórias da Silva Maranhão 

(qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 35/36-v°, a 

parte autora fora intimada para manifestar-se quanto à continuidade do 

feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Regularização do Exercício do Direito de Visita 

proposta por Joaquim Domingos de Souza em favor de Alex da Silva 

Maranhão, representado pela Sra. Maria das Vitórias da Silva Maranhão 

(qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 3310-27.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129903 Nr: 6475-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97724 Nr: 265-73.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PIRES DE SOUZA, GILSON APARECIDO DE 

SOUZA, GESELIA APARECIDA DE SOUZA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSTA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o parecer da Defensoria Pública de fls. 69, ao arquivo.

2. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 150863 Nr: 2849-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINS SALVADOR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 119, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 117671 Nr: 6409-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante o teor da certidão de fls. 89, oficie-se a Secretaria de Saúde 

Municipal, para no prazo de 15 (quinze) dias justificar acerca da não 

apresentação de laudo e/ou a não realização da perícia judicial 

determinada anteriormente.

 2. Sem prejuízo, reitere-se o ofício a Secretaria supramencionada para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade, devendo ainda, a Sra. Gestora Judiciário encaminhar 

juntamente com o ofício, os quesitos apresentados pelas partes e pelo 

Juízo a fim de serem respondidos pelo expert de forma digitalizada.

 3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo pericial 

e o estudo social, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a 

prova técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5857 Nr: 443-47.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MADEIRAS LTDA, MARCO ANTONIO 

PEREIRA, NIVALDO GREGORIO BECKER, VALDECIR RODRIGUES DE 

ARAUJO, ZELI ROSA DELLA JUSTINA BECKER, ALTINO BECKER, OLIVIA 

DELLA JUSTINA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALATA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA TEREZA PERERIA LEITE 

- OAB:MT 6528, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:OAB/MT 18.067

 Vistos;

1. Defiro os pedidos de fls. 330, cumpra-se na forma requerida. Intime-se 

o exequente para o recolhimento das custas para o cumprimento das 

diligencias necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87024 Nr: 2822-04.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE HILDA MARIA DOS SANTOS FERNANDES, 

JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, BV 

FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT. 14.469-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos;

1. Intime-se a parte requerida (BV Financeira S.A), para que manifeste-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à petição de fls. 307 e, petição de 

fls. 309/310.

 2. Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos conclusos, 

para deliberações.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 22712 Nr: 2886-92.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMOSTHENES GOMES PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, ULINDINEI ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Nacional-MT em 

desfavor de Demosthenes Gomes Pereira (qualificados nos autos).

 2. Em despacho inaugural fora determinada a citação do Executado para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da quantia executada 

nos autos ou apresentar embargos, sob pena de penhora (fl. 05).

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fl. 93/94), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115031 Nr: 4768-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela parte exequente (fls. 139-vº), Homologo o 

cálculo apresentado às fls. 137/137-vº, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 
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cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 36775 Nr: 3104-18.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MANOEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125966 Nr: 4168-48.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 291, § 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida Lei Federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido (07/08/2017), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção 

monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 

16. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar 

as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Romildo Marques 

da Silva; 1.a. CPF nº. 826.695.978-15; 1.b. Nome da mãe: Neide Maria 

Ramos Marques; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 

3. Data inicial do Benefício: 07/08/2017 (data da citação - fls. 48-v°); 4. 

Renda mensal inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço da parte 

segurada: residente e domiciliado na Chácara Nossa Senhora Aparecida, 

Estrada Recanto do Galo, Zona Rural, Município de Barra do Bugres - MT; 

6. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da 

sentença. 17. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.18. Por força da 

súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário 

pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame 

necessário. 19. P. I. Cumpra-se.20. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26296 Nr: 2328-86.2006.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLASTICO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135565 Nr: 1886-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTVDS-M, KNVDS-M, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 19. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na peça vestibular, com fulcro no 

art. 487, I, do Código Processual Civil, confirmo a liminar para condenar o 

Requerido ao pagamento de pensão mensal a título de alimentos em favor 

das Requerentes, e arbitro o equivalente ao percentual de 40% (quarenta 

por cento) do salário mínimo, que corresponde à R$ 415,60 (quatrocentos 

e quinze reais e sessenta centavos).20. No que concerne ao pagamento 

das custas e taxas judiciais, bem como aos honorários advocatícios, deixo 

de condenar ambas as partes, vez que concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça. 21. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, promovendo-se as baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 555-25.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRLEY ADRIANO DOS SANTOS LOPES, IRLEY 

ADRIANO DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 Vistos.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;”

No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 150/151), que 

houve a total quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Isento de Custas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 324 de 792



Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124419 Nr: 3464-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO- DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 39. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a 

decisão liminar proferida nos autos (fls. 20/21), para o fim de determinar 

que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica à 

parte autora, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), ex vi do disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil. 40. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil.41. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 1755-77.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:11914

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por Fátima Vieira 

Dominiciano Fortunato em desfavor do Município de Barra do Bugres-MT.

 A parte executada, intimada para manifestar, concordou com os valores 

apresentados pela parte exequente.

Com vistas dos autos, a parte exequente, às fls. 265/266 pugnou pela 

expedição de precatório/RPV em desfavor da parte executada.

 A vista disso, compulsando os autos, verifica-se concordância pela parte 

executada, motivo pelo qual, defiro o pedido de fls. 265/266 e determino a 

expedição de precatório/RPV em favor da parte exequente nos termos do 

inciso I do §3° do artigo 535 do Código de Processo Civil, devendo-se 

observar as disposições contidas no artigo 100 da Constituição Federal.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43602 Nr: 3646-02.2009.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA FERREIRA CARAN MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/56.918-MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7568-B, WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - 

OAB:OAB MT 25464

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131627 Nr: 7465-63.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDA, VIVIANE OLIVEIRA DE AZEVEDO GONÇALVES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GARCIA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

proposta pelo menor Davi de Azevedo, representado pela Sra. Viviane 

Oliveira de Azevedo Gonçalves Cordeiro, em face de Alessandro Garcia 

Carneiro (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 66/68, a parte 

autora fora intimada para manifestar-se quanto à continuidade do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos 

proposta pelo menor Davi de Azevedo, representado pela Sra. Viviane 

Oliveira de Azevedo Gonçalves Cordeiro, em face de Alessandro Garcia 

Carneiro (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5181 Nr: 1455-33.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATÁLIA FERREIRA CARAN, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5653

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 215, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106565 Nr: 5850-09.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAULO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HENRIQUE 

FORTUNATO - OAB:

 Vistos;

1. Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Gerência 

Executiva do INSS em Cuiabá, mediante remessa a Procuradoria Federal 

do INSS, para que manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

pedido de cessão de precatório.

2. Após manifestação ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos 

para deliberações.

3.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113402 Nr: 3700-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no 

registro de Imóveis da Titularidade proposta por Geraldo Pereira de 

Almeida e Maria Aparecida Silva de Almeida em face de João Gregório da 

Silva (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 66/68, a parte 

autora fora intimada para apresentar documentos indispensáveis ao 

andamento do feito.

 3. Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as diligências 

que lhe foram impostas.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no 

registro de Imóveis da Titularidade proposta por Geraldo Pereira de 

Almeida e Maria Aparecida Silva de Almeida em face de João Gregório da 

Silva (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 4085-42.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Gerência 

Executiva do INSS em Cuiabá, mediante remessa a Procuradoria Federal 

do INSS para que manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

pedido de cessão de precatório.

2. Após manifestação ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos 

para deliberações.

3.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144529 Nr: 7592-64.2018.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOZANA DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COSTA VIEIRA, LUCIMAR VIEIRA, 

CLEUSA VIEIRA ARANTES, DORIVAL VIEIRA, MARCILENE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Hozana da Cruz Dias, em 

face de Paulo Costa Vieira, Lucimar Vieira, Dorival Vieira, Marcilene Vieira 

e Cleusa Vieira Arantes (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 19/20, fora 

determinado à autora que regularizasse o polo passivo da demanda.

 3. Devidamente intimada, a autora não cumpriu com as diligências que lhe 

foram impostas, conforme consta na certidão de fls. 23.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Hozana da Cruz Dias, em 

face de Paulo Costa Vieira, Lucimar Vieira, Dorival Vieira, Marcilene Vieira 

e Cleusa Vieira Arantes (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53317 Nr: 4069-88.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR

 7. O precatório dos presentes autos foram requisitados em 05/04/2019 (fl. 

149), autuado no Tribunal em 08/04/2019 (fl. 196), enquanto que a 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios foi firmada em 

23/08/2019 (fls. 163, e fls. 180), portando posterior à requisição e 

autuação do mesmo junto ao Tribunal, ferindo o art. 16 da Resolução nº. 

115/2010 do CNJ. 8. Ante o exposto, deixo de homologar a cessão de 

direitos creditórios, uma vez que a mesma foi firmada posterior à 

requisição do precatório junto ao Tribunal competente, nos termos do art. 

16 da Resolução nº. 115/ 2010 do CNJ. 9. Aguarde-se o pagamento do 

precatório. 10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137122 Nr: 2863-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA, IVEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ETIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 58).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104863 Nr: 4705-15.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G P DE GOES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Vistos;

1. Ante o teor de certidão de fl. 47, nomeio como defensor dativo do 

executado o Núcleo da Defensoria Pública Estadual da presente urbe, 

devendo ser intimado para seu mister.

2. Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-os das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT, bem como para que no prazo legal manifeste-se oferecendo o 

meio de defesa cabível.

3. Apresentada a peça de defesa, intime-se a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito.

4. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103192 Nr: 3575-87.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE DE MELO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por Marluce de Melo Barbosa em face de José Alexandre da 

Silva (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 57/58, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora comparecesse ao 

núcleo da Defensoria Pública desta Urbe para prestar informações 

imprescindíveis ao andamento do feito.

 3. Entretanto, devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com as 

diligências que lhe foram impostas.

4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por Marluce de Melo Barbosa em face de José Alexandre da 

Silva (qualificados nos autos).

 6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos 

de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48086 Nr: 4245-04.2010.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHALIMAR BENCICE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Inventario proposta por Gercino Antônio da Silva 

(qualificado nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 52/53, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora comparecesse ao 

núcleo da Defensoria Pública desta Urbe para prestar informações 

imprescindíveis ao andamento do feito.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, considerando que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Inventario proposta por Gercino Antônio da Silva 

(qualificado nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87572 Nr: 3351-23.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Gerência 

Executiva do INSS em Cuiabá, mediante remessa a Procuradoria Federal 

do INSS para que manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 

pedido de cessão de precatório.

2. Após manifestação ou em caso de inércia, certifique-se e conclusos 

para deliberações.

3.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88739 Nr: 4491-92.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB MT 15311, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 Vistos;

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza testemunhal, justificando sua pertinência, 

já que será com base em suas alegações que será analisada a 

necessidade de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155574 Nr: 5821-17.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGP, ROSILENE FRANCISCO GOMES, DPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 52, atenda-se na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144737 Nr: 7706-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDODA, OJODA, RCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta pelos menores Daniel Henrique de Souza de Almeida e Odário 

Junio Oliveira de Almeida, ambos representados pela Sra. Rosimeire 

Cicera de Oliveira, em face de Odário Lara de Almeida(qualificados nos 

autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 32/33, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse novo 

endereço do requerido.

 3. Entretanto, devidamente intimada, a autora não cumpriu com as 

diligências que lhe foram impostas.

4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta pelos menores Daniel Henrique de Souza de Almeida e Odário 

Junio Oliveira de Almeida, ambos representados pela Sra. Rosimeire 

Cicera de Oliveira, em face de Odário Lara de Almeida(qualificados nos 

autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, assim 

como revogo a liminar concedida às fls. 13.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53451 Nr: 4202-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Corrêa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil, bem como recolha as custas 

judiciais no valor de R$ 793,71 (setecentos e noventa e três e setenta e 

um centavos), consoante cálculo acostado ás fls. 167.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Outrossim, decorrido o prazo assinalado sem o devido recolhimento 

das custas (fls. 167), determino a expedição de Certidão de Débito, 

instruindo-a com os documentos especificados no art. 10 do Provimento 

88/2014 – CGJ/MT a fim de instruir a referida certidão ao Departamento de 

Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, nos termos do Provimento n. 88/2014 

da CGJ/MT.

 4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137172 Nr: 2893-30.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YRSDS, ERRDS, RJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Yasmin Raíne da Silva dos Santos e Emily Raiane da Silva 

Rodrigues, ambas representadas pela Sra. Rosemar Jesus da Silva, em 

face de Maciel José dos Santos (qualificados nos autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 33/34, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse se 

possui interesse no andamento do feito.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, considerando que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado nos autos.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Yasmin Raíne da Silva dos Santos e Emily Raiane da Silva 

Rodrigues, ambas representadas pela Sra. Rosemar Jesus da Silva, em 

face de Maciel José dos Santos (qualificados nos autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 
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e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, assim 

como revogo a liminar concedida às fls. 14.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 5377-91.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEAGRO ASSESSORIA AGROPECUARIA 

LTDA ME, HEDA HELENA BLANCO RODRIGUES, ESPOLIO DE JOSE 

ALBERTO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 155, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, dando prosseguimento ao feito, 

apresentando aos autos as informações necessárias, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 4462-76.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. O precatório dos presentes autos foram requisitados em 20/02/2019 (fl. 

119), autuado no Tribunal em 26/02/2019 (fl. 177), enquanto que a 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios foi firmada em 

11/09/2019 (fls. 137) e, em 05/11/2019 (fls. 160), portando posterior à 

requisição e autuação do mesmo junto ao Tribunal, ferindo o art. 16 da 

Resolução nº. 115/2010 do CNJ. 8. Ante o exposto, deixo de homologar a 

cessão de direitos creditórios, uma vez que a mesma foi firmada posterior 

à requisição do precatório junto ao Tribunal competente, nos termos do art. 

16 da Resolução nº. 115/ 2010 do CNJ. 9. Aguarde-se o pagamento do 

precatório. 10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90385 Nr: 715-50.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Consórcios S/A, CAIXA SEGURADORA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95856 Nr: 5108-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA ALVES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 Vistos,

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que fora homologado 

acordo entre as partes às fls. 125/126, com trânsito em julgado às fl. 133, 

razão pela qual determino a expedição de ofício ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das 

parcelas atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na 

importância descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas 

honorárias de sucumbência.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1º 

Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96027 Nr: 5227-76.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCJ, MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA CAMARGO 

- OAB:15211

 Vistos,

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas judiciais no valor de R$ 17.962,11 (dezessete mil, novecentos e 

sessenta e dois reais e onze centavos), consoante cálculo acostado às 

fls. 120.

Decorrido o prazo assinalado sem o devido recolhimento das custas (fls. 

120), determino a expedição de Certidão de Débito, instruindo-a com os 

documentos especificados no art. 10 do Provimento 88/2014 – CGJ/MT a 

fim de instruir a referida certidão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, nos termos do Provimento n. 88/2014 da CGJ/MT.

 Cumpridas as determinações supra, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129066 Nr: 6002-86.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDISON DE JESUS, RADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 
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DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista que o menor passou a residir em outra Comarca, 

e, considerando o que estabelece o artigo 147, incisos I e II, da Lei nº 

8.069/90 (ECA), não havendo que se falar em aplicação do princípio da 

perpetuatio jurisdictionis diante do fato de que se cuida de competência 

absoluta, no interesse e resguardo do adolescente, que deve 

preponderar, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a 

presente ação em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de 

Ouro Preto D’Oeste – RO, para onde os autos deverão ser remetidos com 

as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.9. Ciência ao órgão do Ministério Público.10. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80793 Nr: 2429-16.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Jocymerlyn Magalhães 

Queiroz em face de Domingos Savio Barbosa da Silva (qualificados nos 

autos).

 2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 60/61, fora 

expedido mandado de intimação para que a parte autora informasse novo 

endereço do requerido.

 3. Não obstante, a diligência restou infrutífera, considerando que a parte 

autora não fora encontrada no endereço apresentado.

 4. Vieram-me os autos conclusos

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Jocymerlyn Magalhães 

Queiroz em face de Domingos Savio Barbosa da Silva (qualificados nos 

autos).

6. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

7. Pelo que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

8. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 9. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

11. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158246 Nr: 7328-13.2019.811.0008

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MONZILAR, IVANILDE BACONEPA 

ZOIZOQUIALO, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Acordo Extrajudicial de Guarda manejada por Marileide 

Monzilar e Ivanilde Baconepá Zoizoquialo, no interesse dos infantes 

Rayane Monzilar, (qualificados nos autos), no qual as partes requerem em 

síntese, a homologação do aludido acordo.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/15.

4. Instado a manifestar, o representante do Ministério Público 

manifestou-se favorável à homologação do acordo. (fls. 17/17-vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto 

ao direito de guarda unilateral, alternativa não resta senão o deferimento 

do pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

8. Lavre-se o termo de guarda nos termos do art. 32 do ECA.

9. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

10. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

11. Notifique-se o representante do Parquet.

12. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

13. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001027-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001027-04.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: GERALDA MARTINS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ENERGISA S/A Vistos etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se 

de processo em fase de cumprimento de sentença. A Requerida vem 

informar ao juízo que já cumpriu a Sentença proferida nos autos, qual seja, 

efetuando o refaturamento da fatura de ref. 06/2017 E 07/2017, conforme 

consta na petição encartada no id 21234416. Instada a se manifestar, a 

parte exequente se manteve inerte. Logo, tenho que o executado cumpriu 

sua obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Oportunamente, ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de 

praxe. Publicação no Sistema PJE. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Enio 

Martimiano da Cunha Junior Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 19 de dezembro de 2019. SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHO Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001835-09.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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A. E. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. B. D. C. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20672 Nr: 981-86.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS 

LTDA-ME, JOSE CARLOS ACCO, VALDIR ACCO, LIBERACI RAMOS 

PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

retificada. Desta forma, dê ciência às partes.

2. Se nada for pleiteado pela parte interessada (pretensão executória 

expressa), ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de estilo 

conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60641 Nr: 1640-85.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BRUM DE CASTRO, FLORI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Processo em ordem.

2. AGUARDE-SE as providências e impulsionamento oficial da Gestora 

Judiciária nos termos da CNGC.

 3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64914 Nr: 2942-18.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

1 – ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl.184 pelo Ilustre representante do MPE e em 

continuação à audiência de instrução e julgamento, DESIGNO a data de 27 

de abril de 2020, às 13h30min, para realização da referida solenidade com 

a oitiva da testemunha Renildo Aparecido Campos de Souza, bem como o 

interrogatório do réu.

2 – Intimem-se o réu, seu patrono e a testemunha faltante, para 

compareça à audiência supra designada.

 3 – Notifiquem-se o MPE.

 4 – CUMPRA-SE expedindo e providenciando o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110372 Nr: 5263-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEILTON MALAQUIAS CORREIA, PEDRO 

WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, WESLLEY COSTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Vistos, etc.

1 – ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de resposta à 

acusação no prazo legal.

2 – Com a resposta, CONCLUSOS para apreciação sumária – art. 397 CPP 

– ou designação de audiência de instrução e julgamento, em atenção ao 

que dispõe o art. 399 e seguinte do CPP.

3– CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 568-87.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL, VLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o pedido retro.

2. Cite-se no endereço indicado na petição de fl.129.

3. Após, manifeste-se a autora e em seguida o Ministério Público.

4. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105742 Nr: 168-05.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, em correição1. Trata-se de ação penal com derradeira 

apresentação de defesa preliminar (fls.77/78), estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. Dessarte, 

não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/04/2020, às 15h30min (horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 21240 Nr: 1525-74.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA VITORIA MARAFON, LGM, THAÍS REGINA 

MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE LAMIM - OAB:4449-B, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Manifeste-se o requerente acerca da petição de fl.309, devendo requerer 

o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90951 Nr: 2389-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIME-SE o autor/exequente por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101490 Nr: 2735-43.2018.811.0050

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES EWERLING SCHOMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RODRIGO SCHOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA 

- OAB:21.473-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Intime-se o autor para trazer aos autos os documentos dos herdeiros 

maiores e capazes assim como do termo de renúncia aos bens do espólio.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 109271 Nr: 2050-02.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLIGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.994/MT

 Vistos, em correição1. Trata-se de ação penal com derradeira 

apresentação de defesa preliminar (fls.69/70), estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória.2. Dessarte, 

não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das 

hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e seguintes, 

ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/04/2020, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT).3. PUBLIQUE-SE tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77645 Nr: 3767-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de f. 102 pelo representante do MPE.

2. Diante a manifestação ministerial, DESIGNO audiência para o dia 27 de 

abril de 2020, às 14h00min.

3. CUMPRA-SE conforme o requerido, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104888 Nr: 4205-12.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES SANTOS BORGES, Aroldo Borgueti 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls. 393/398 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 3135-28.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.77/79 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 da 

CNGJMT, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimada a parte 

apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso de 

apelação, no prazo legal. Nada mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 2097-25.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON FEDRIZZI, JAQUELINE INES MARTELLI 

FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos, etc.

1. Apense-se aos autos 38071.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença no que tange aos Honorários 

Advocatícios Sucumbenciais.

3. Procedam as alterações necessárias.

4. Após, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quite o débito, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

5. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

6. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

7. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89393 Nr: 1433-13.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, MESN, ASDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100976 Nr: 2485-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 79, subscrita pelo Sr.Oficial de Justiça, no prazo 

legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39117 Nr: 2470-85.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SCHEER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR SCHEER, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia 

em desfavor de Jair Scheer como incurso nas sanções do art. 31 do 

Decreto-lei nº 3.688/41.Cumpridas as formalidades legais, a denúncia foi 

recebida no dia 18 de setembro de 2012 (f. 20).O acusado não foi 

encontrado para citação pessoal (f. 28).Em seguida, foi determinada a 

citação por edital do réu (f. 30).Edital de citação às f. 31.Após, foi 

determinada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, nos 

termos do art. 366 do CPP (f. 36).Manifestação ministerial às f. 39-40.Às f. 

41 foi determinada que o feito aguardasse a suspensão processual ou o 

comparecimento do acusado em arquivo provisório.É O QUE CABIA 

RELATAR.FUNDAMENTO E DECIDO.Quando o Estado promove a 

persecutio criminis tem por interesse material a imposição de uma pena ao 

infrator. É certo, portanto, que a aplicação desta pena deve se mostrar 

plausível no desenvolver de todo o processo criminal, pois se esvaecer o 

objeto do pedido, aniquilado também estará o interesse processual do 

autor.Se depois da propositura da ação penal sobrevier algum fato que 

tenha o condão de extinguir o fundamento jurídico do pedido, deve o órgão 

jurisdicional dele tomar conhecimento, de ofício ou a requerimento das 

partes, em procedimento análogo ao previsto no artigo 462 do CPC.Nesse 

tom, assinala NELSON NERY JUNIOR que as condições de admissibilidade 

da ação, dentre elas o interesse de agir, “devem vir preenchidas quando 

do ajuizamento da ação e devem subsistir até o momento da prolação da 

sentença.”. (Condições da Ação - parecer - In Revista de Processo, 

42:201).Efetivamente, quanto à perda do interesse processual, têm os 

nossos Tribunais decidido que: “O interesse deve existir no momento em 

que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, 

mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse” (Ac. unân. da 3ª Câm. do 2º TACivSP de 25.11.86, na apel. 

200.077-4, rel. Juiz Ferreira de Carvalho; JTACvi, 106/391).[2] Assim 

sendo, se por meio de uma antecipada e perfunctória análise das 

circunstâncias judiciais e legais, o membro do Ministério Público ou o 

Magistrado chega à conclusão de que em face de a pena a ser 

concretizada na sentença futura ocorrerá a incidência da prescrição 

retroativa, que interesse então terá em continuar promovendo a pretensão 

punitiva estatal?Verifica-se, na hipótese, superveniente carência da ação 

penal, decorrente do desaparecimento do interesse de agir do Estado, 

pelo decurso do tempo, tornando viável a extinção antecipada do 

processo.A jurisprudência consagra o seguinte entendimento sobre o 

tema:“De nenhum efeito a persecução penal com dispêndio de tempo e 

desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em 

perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o 

reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura 

condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar 

a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal” 

(TACRIM-SP- HC Rel. Sérgio Carvalhosa. (RT 669/335).Conclui-se, 

portanto, que o exame do interesse de agir não pode arredar a verificação 

da utilidade do provimento jurisdicional. É evidente que desaparece esse 

interesse se a pena em perspectiva, uma vez concretizada, leva ao 

reconhecimento da prescrição da ação penal, pois a reprimenda nela 

imposta não poderá ser materialmente efetivada.Ressalte-se que, nem 

mesmo os efeitos secundários ou extrapenais da condenação subsistem, 

quando proferida sentença reconhecendo a prescrição retroativa. Ela não 

gera qualquer consequência jurídica. Logo, a ação penal será inútil e 

desnecessária.Ora, qualquer ação que se mostra desnecessária e inútil 

porque a visada sanção jamais será efetivamente aplicada, carece de 

interesse de agir uma vez que está fadada a não produzir nada.Nesse 

diapasão, reconhecer a prescrição antecipada pela pena em perspectiva 

a ser aplicada ao caso concreto é salutar, pois várias são as vantagens 

apontadas pelos juristas que a defendem, tais como, celeridade 

processual e combate a morosidade da justiça, economia das atividades 

jurisdicionais em prestígio da boa utilização do dinheiro público, 

preservação do prestígio e imagem da justiça pública e, por fim, atenção a 
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processo útil em detrimento daqueles que serão efetivamente atingidos 

pela prescrição.Ademais, nada há de temerário na efetiva aplicação desse 

instituto, uma vez que as regras de fixação da reprimenda são pautadas 

em critérios objetivos acerca do crime, do autor e da vítima, previstos no 

Código Penal, não sendo o procedimento discricionário.No caso versando, 

o acusado foi denunciado como incurso no artigo 31 do Decreto-lei nº 

3.688/41.Compulsando os autos, verifico que, em razão das diretrizes 

emanadas do artigo 59 do Código Penal o réu não teria contra si aplicada 

pena superior ao mínimo legal, uma vez que as circunstâncias do crime 

são normais à espécie.Assim sendo, a pena cominada ao acusado 

certamente seria o mínimo legal.O artigo 109, inciso VI, do Código Penal 

preconiza que prescreve em 03 (três) anos a pretensão punitiva do 

Estado.Verifica-se que desde a data em que foi determinada a suspensão 

do curso do processo, 29/08/2014 (f. 36) (ultima causa interruptiva da 

prescrição), até a presente data se passaram mais de 03 (três) 

anos.Inevitavelmente, há que se reconhecer que a condenação não 

passaria de mera figura ficta, sem nenhum efeito, pois ao prolatá-la, 

concomitantemente, teria o Magistrado que reconhecer a ocorrência da 

prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º do CP.Peço venia, 

para transcrever a posição da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul sobre o tema:“PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. 

POSSIBILIDADE. O processo como instrumento não tem razão de ser 

quando o único resultado previsível será inevitavelmente, o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. O interesse de agir 

exige um resultado útil da ação penal. Se não houver possível aplicação 

de sanção, inexistirá justa causa para tanto (ação penal). Só uma 

concepção errônea do processo pode sustentar a indispensabilidade da 

ação penal, mesmo sabendo-se que ela levará ao nada jurídico, ao zero 

social, e às custas de desperdício de tempo e recursos materiais do 

Estado. Desta forma, demonstrado que a pena projetada, na hipótese de 

uma condenação, estará prescrita, deve-se declará-la.”E mais:“O princípio 

do Direito Administrativo voltado para a boa aplicação do dinheiro público, 

também recomenda que não seja instaurada a ação penal por falta de 

interesse, quando, em razão da provável pena, que é uma realidade 

objetivamente justificável pelo Ministério Público e pelo Juiz, a partir das 

considerações inerentes ao art. 59 do Código Penal, for possível perceber 

que a sentença condenatória não se revestirá de força executória, em 

face das regras que regulam a prescrição.” (Apelação 295.059.257 – 3º 

Câmara Criminal – j. 12.3.96 – Rel. Des. José Antônio Paganella Boschi – 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul)Como se vê, o interesse de agir 

por parte do Estado, devido ao transcurso de extenso lapso temporal, 

deixou de existir, pois a persecução penal tornou-se incapaz de gerar 

qualquer efeito sancionador.Assim sendo, diante do que me foi dado a 

examinar, com fulcro no artigo 107, IV, c/c artigo 110, §1º do Código Penal, 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JAIR SCHEER devidamente 

qualificado nestes autos.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, anotações e 

comunicações necessárias, arquivando-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2019

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83543 Nr: 2881-55.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABI RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER CARMO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER CARMO BARROS, Cpf: 

01246315335, Rg: 246558320033, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79448 Nr: 520-65.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS SUBRINHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PRC.DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM MATIAS SUBRINHO - ME, CNPJ: 

04399472000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOAQUIM MATIAS SUBRINHO 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

427/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/02/2016

 - Valor Total: R$7.631,94 - Valor Atualizado: R$7.631,94 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I - Visando a celeridade processual 

DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG 

(DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PFe 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida.II - Sendo frutífera a busca, 

INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o endereço 

para cumprimento do competente mandado/carta precatória pertinente ao 

caso concreto.III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já 

diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do artigo 257 do 

Código de Processo Civil.IV – Na hipótese do item III, desde já, nos termos 

do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública.V - 

Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.VI - 

Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.VII - 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80994 Nr: 1320-93.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICK, CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS RACHID 

JORGE - OAB:OAB/MT 15.936, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON 

FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - 

OAB:OAB/MT 12.590

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte coapelante INGRID CARVALHO 

KATTWINKEL, através de seus advogados, para que apresente as razões 

de apelação, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82859 Nr: 2442-44.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME , JALDEIR 

MOURA, ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JALDEIR MOURA, Cpf: 57705739968, Rg: 

4246602-6, brasileiro(a), casado(a), gerente do restaurante e atualmente 

em local incerto e não sabido ROSIMEIRE ZUIN MOURA, Cpf: 00414899938, 

Rg: 68641438, brasileiro(a), casado(a), gerente. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DA PENHORA 

VIA SISTEMA BACENJUD PRESENTE NOS AUTOS, PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL, QUERENDO, OFEREÇA EMBARGOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que inexiste 

óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. 

Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de 

preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo 

que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em nome do 

executado, conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio.Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo 

legal, querendo, ofereça embargos.Na hipótese de não ser encontrado 

valor ou encontrado em valor mínimo, intime o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86079 Nr: 4502-87.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARDOSO E SILVA LTDA - ME, CNPJ: 

11888277000119. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de CARDOSO E SILVA 

LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA 

ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

577/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2016

 - Valor Total: R$697,19 - Valor Atualizado: R$697,19 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4502-87.2016.811.0050 (Código 

86079)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 39, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86472 Nr: 4799-94.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE PRODUTORES DERIVADOS 

DE SOJA E OUTRAS CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COOPERATIVA DE PRODUTORES 

DERIVADOS DE SOJA E OUTRAS CULTURA, CNPJ: 13065937000197. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de COOPERATIVA DE 

PRODUTORES DERIVADOS DE SOJA E OUTRAS CULTURA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 601/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2016

 - Valor Total: R$642,19 - Valor Atualizado: R$642,19 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4799-94.2016.811.0050 (Código 

86472)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 40, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020
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Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86483 Nr: 4810-26.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCROSOLO SERVIÇOS AGRONIMICOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCROSOLO SERVIÇOS 

AGRONIMICOS LTDA ME, CNPJ: 13502123000172. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de MARCROSOLO 

SERVIÇOS AGRONIMICOS LTDA ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 612/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2016

 - Valor Total: R$215,43 - Valor Atualizado: R$215,43 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4810-26.2016.811.0050 (Código 

86483)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 46, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87280 Nr: 306-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJALMES DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADJALMES DIAS DO NASCIMENTO, Cpf: 

59386290120, Rg: 942.693, Filiação: Aguioamar de Arruda Ramos e José 

Dias do Nascimento, data de nascimento: 09/02/1974, natural de 

Nortelândia-MT, casado(a), comerciante, Telefone 65 99909 6597. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ADJALMES DIAS DO 

NASCIMENTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

14614/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/01/2017

 - Valor Total: R$20.387,58 - Valor Atualizado: R$20.387,58 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I - Visando a celeridade processual 

DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG 

(DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PFe 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida.II - Sendo frutífera a busca, 

INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o endereço 

para cumprimento do competente mandado/carta precatória pertinente ao 

caso concreto.III – Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já 

diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do artigo 257 do 

Código de Processo Civil.IV – Na hipótese do item III, desde já, nos termos 

do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio 

Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria Pública.V - 

Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo legal.VI - 

Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60952 Nr: 1957-83.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NELCI BOTELHO, OLANDIR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609/MT, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA NELCI BOTELHO, Cpf: 

21149666153, brasileiro(a), solteiro(a), vendedora autônoma e atualmente 

em local incerto e não sabido OLANDIR MARQUES, Cpf: 61650641168, Rg: 

0952506-8, Filiação: Santa Marques e Climeres Marques, data de 

nascimento: 01/05/1974, brasileiro(a), natural de Ajuricaba-RS, solteiro(a), 

mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o requerimento de f. 92.Assim, 

proceda-se à consulta por meio do Sistema Bacen-Jud a fim de obter o 

endereço da executada, conforme requerido pela parte exequente.Se 

positivo, proceda-se as diligências necessárias para citação da parte 

executada, nos termos da decisão de f. 25.Se negativo, intime a parte 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 2603-93.2012.811.0050

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 336 de 792



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA, Cpf: 

06178059892, Rg: 20096490, Filiação: Aparecida da Conceição Camilo e 

Jose Camilo Sobrinho, data de nascimento: 20/11/1971, brasileiro(a), 

casado(a), engenheiro agrônomo, Telefone 65 - 99987-2921. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA QUE NO PRALO 

LEGAL, QUERENDO, OFEREÇA EMBARGOS FACE A PENHORA POR MEIO 

DO SISTEMA BACENJUD PRESENTE NOS AUTOS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 1084-49.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, PATRICIA SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:15.366/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DA CARTA PRECATÓRIA 

ENCAMINHADA PARA A COMARCA DE BARRA DO BUGRES SOB O 

NÚMERO 5764-96.2019.811.0008 - CÓDIGO 155472 - PRIMEIRA VARA 

CÍVEL.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65445 Nr: 3473-07.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. B. DE LIMA PRESENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): F. B. DE LIMA PRESENTES, CNPJ: 

06176035000162. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de F. B. DE LIMA 

PRESENTES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

126/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$927,34 - Valor Atualizado: R$927,34 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 3473-07.2013.811.0050 (Código 

65445)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 68, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65457 Nr: 3485-21.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLINO GUIMARÃES DA SILVA 

COBRANÇAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MACLINO GUIMARÃES DA SILVA 

COBRANÇAS-ME, CNPJ: 07853568000102. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de MACLINO 

GUIMARÃES DA SILVA COBRANÇAS-ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 154/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/013

 - Valor Total: R$707,32 - Valor Atualizado: R$707,32 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 3485-21.2013.811.0050 (Código 

65457)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 70, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134, MÁRCIO 

HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRR AMAZON DIESEL LTDA, CNPJ: 

01462080000160. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA QUE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS EFETUE O PAGAMENTO DA DÍVIDA NO VALOR 

ATUALIZADO DE R$ 58.215,71 (CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E 

QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70142 Nr: 3347-20.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO SOUZA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALVARO SOUZA DA MOTA, Cpf: 

00478972105, casado(a), operador eletromecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, PARA QUE REALIZE O 

PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 7.375,84 (SETE MIL, 

TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71032 Nr: 4013-21.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS 

AGRICOLAS, CNPJ: 07958647000170. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de GLOBAL 

MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 232/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/12/2014

 - Valor Total: R$425,44 - Valor Atualizado: R$425,44 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 4013-21.2014.811.0050 (Código 

71032)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 59, notadamente os 

itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72828 Nr: 858-73.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA, JEAN 

ERLEM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÁLVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA, 

CNPJ: 06257715000100 e atualmente em local incerto e não sabido JEAN 

ERLEM RIBEIRO, Cpf: 86154419104, Rg: 6.310.297-0, Filiação: Elizabete 

Miranda Rizzo Ribeiro e Jaime Ribeiro Filho, data de nascimento: 

21/06/1979, brasileiro(a), natural de Santo Inacio-PR, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77097 Nr: 3438-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHIMITH PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, RIVONALDO LOIOLA FERREIRA, ALEXANDRE FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SCHIMITH PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, CNPJ: 06882275000182, atualmente em local incerto e não sabido 

RIVONALDO LOIOLA FERREIRA, Cpf: 91479266515, Rg: 05265380, 

brasileiro(a), casado(a), carpinteiro e atualmente em local incerto e não 

sabido ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, Cpf: 93541279915, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SCHIMITH PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, RIVONALDO LOIOLA FERREIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DÍVIDA ATIVA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7148/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2015

 - Valor Total: R$33.227,17 - Valor Atualizado: R$33.227,17 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77099 Nr: 3440-46.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, SEMEAGRO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCADIO JOÃO BOTH, JOÃO ARILDO 

BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEMEAGRO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA -ME, CNPJ: 04799286000178 e atualmente em 

local incerto e não sabido ARCADIO JOÃO BOTH, Cpf: 67038867091, Rg: 

3043733777, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUCUTADA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL. QUERENDO OFEREÇA EMBARGOS, FACE A PENHORA VIA 

SISTEMA BACENJUD PRESENTE NOS AUTOS. .

Despacho/Decisão: Vistos.I - DO EXECUTADO ARCADIO JOÃO 

BOTHCompulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente, tendo em 

vista que foi devidamente citado às fls. 10 e não pagou o débito. 

Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de 

preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo 

que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em nome da 

parte executada, conforme propugna o exequente.Com efeito, DEFIRO o 

bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerido pelo exequente. O valor a ser 

bloqueado será no importe de R$ 61.543,44 (sessenta e um mil quinhentos 

e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), no CPF sob o n° 

670.388.670-91.Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de 

bloqueio.Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se e dê-se 

vista à parte executada, para que no prazo legal, querendo, ofereça 

embargos.Na hipótese de não ser encontrado valor, intime o exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.II - DO EXECUTADO JOÃO 

ARILDO BATISTELAProceda-se com a citação do executado supra 

mencionado no endereço indicado às fls. 23.III - Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14656 Nr: 1593-92.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSE SUPERMERCADO LIMITADA, DORIVAL 

PEREIRA MACHADO NETO, ANNIE PAULA MARQUES ZENI, ZOEL DA 

ROSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORIVAL PEREIRA MACHADO NETO, Cpf: 

28677632134, brasileiro(a), casado(a), comerciante, atualmente em local 

incerto e não sabido ANNIE PAULA MARQUES ZENI, Cpf: 85144932134, 

Rg: 4.155.307-3, Filiação: Zenaide Marques, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ZOEL DA ROSA 

MACHADO, Cpf: 06618120144, Rg: 1971852-7, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DSE SUPERMERCADO 

LIMITADA, DORIVAL PEREIRA MACHADO NETOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de dívida ativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000176/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/06/2004

 - Valor Total: R$318.142,90 - Valor Atualizado: R$318.142,87 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 
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dias.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17169 Nr: 920-65.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEINZEN, ANTONIO VICTOR DE 

SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON HEINZEN, Cpf: 67277128915, Rg: 

4.366956-7, brasileiro(a), casado(a), agricultor e atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, Cpf: 

36903230963, Rg: 3.582.347-6, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL APRESENTE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO AOS AUTOS..

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23339 Nr: 3610-33.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE PAULA & J. L. DE OLIVEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DE PAULA & J. L. DE OLIVEIRA LTDA., 

CNPJ: 36957918000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de DE PAULA & J. L. DE 

OLIVEIRA LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

003482/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/12/2006

 - Valor Total: R$25.567,35 - Valor Atualizado: R$25.567,35 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos no artigo 256 do 

Código de Processo Civil e, a parte autora não demonstrou que esgotou 

todos os meios para obter a localização da parte requerida.II – Por outro 

lado, visando a celeridade processual e a fim de evitar futura arguição de 

nulidade citatória DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e 

SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA 

FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando 

informações acerca do endereço da parte requerida.III - Sendo frutífera a 

busca, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto.IV – Caso os endereços obtidos sejam os 

mesmos já diligenciados nos autos, desde já, defiro a citação por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na hipótese do item IV, desde 

já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo 

Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada por edital, a Defensoria 

Pública.VI - Dê-se vista ao curador para apresentação de defesa no prazo 

legal.VII - Em seguida, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23448 Nr: 96-38.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DOS SANTOS SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CEZAR DOS SANTOS SERVIÇOS, 

CNPJ: 05513176000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de PAULO CEZAR DOS 

SANTOS SERVIÇOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2361/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/01/2007

 - Valor Total: R$188,15 - Valor Atualizado: R$188,15 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: TIPO: EXECUÇÃO FISCALVistos etc.1. Expeça-se 

mandado de citação, via A.R., para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora, sob pena de não o fazendo, serem-lhe 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir o débito;2. O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo;3. Para as 

hipóteses de pagamento ou de não-oferecimento de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, limitando-os ao 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em face do artigo 20, § 4º do CPC;4. 

Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC.5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Campo Novo do Parecis-MT, 25 de janeiro de 2007.CÁSSIO 

LUÍS FURIMJUIZ DE DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23507 Nr: 165-70.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE OLVEIRA COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLANGE DE OLVEIRA COMÉRCIO, 

CNPJ: 04778879000158. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/01/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de SOLANGE DE 

OLVEIRA COMÉRCIO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DÍVIDA ATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 46/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/11/2006

 - Valor Total: R$242,69 - Valor Atualizado: R$242,69 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 165-70.2007.811.0050 (Código 

23507)Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de f. 106, notadamente 

os itens IV, V, VI e VII.Às providências.Campo Novo do Parecis/MT, 

_______/_____/2020.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34499 Nr: 1288-98.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETIFICA DE MOTORES CENTRO NORTE LTDA, 

ARNO FREIER, LEONORA MARIA FREIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RETIFICA DE MOTORES CENTRO NORTE 

LTDA, CNPJ: 3752555700156, atualmente em local incerto e não sabido 

ARNO FREIER, Cpf: 30830087087, Rg: 7.019.712.012, Filiação: Realdina 

Freier e Erich Ewaldo Freier, data de nascimento: 10/02/1955, brasileiro(a), 

natural de Ajuricaba-RS, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido LEONORA MARIA FREIER, Cpf: 571260971, Rg: 

0.771.135-2, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RETIFICA DE MOTORES 

CENTRO NORTE LTDA, ARNO FREIERE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de dívida ativa, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9460/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/04/2010

 - Valor Total: R$4.801,34 - Valor Atualizado: R$4.801,34 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos em substituição legal.I – INDEFIRO, por ora, o 

pedido de citação por edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos 

no artigo 256 do Código de Processo Civil e, a parte autora não 

demonstrou que esgotou todos os meios para obter a localização da parte 

requerida.II – Por outro lado, visando a celeridade processual e a fim de 

evitar futura arguição de nulidade citatória DETERMINO o acesso aos 

sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG (DENATRAN-RENACH, DENATRAN- 

RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PFe PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS 

Estabelecimentos) solicitando informações acerca do endereço da parte 

requerida.III - Sendo frutífera a busca, INTIME-SE a parte autora para que 

indique expressamente o endereço para cumprimento do competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto.IV – Caso os 

endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, desde já, 

defiro a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

observado os comandos do artigo 257 do Código de Processo Civil.V – Na 

hipótese do item IV, desde já, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II 

do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial da requerida citada 

por edital, a Defensoria Pública.VI - Dê-se vista ao curador para 

apresentação de defesa no prazo legal.VII - Em seguida, manifeste-se a 

parte autora no prazo de 05 dias.VIII - Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizangela da Silva 

Souza, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Elizangela da Silva Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-28.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVANIA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-28.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:CLAUDIVANIA 

DE LIMA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 12/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-28.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVANIA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000079-28.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000901-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. G. DA SILVA - ME (REU)

ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA (REU)

CARLA CRISTINA REGANHAN (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PARTE REQUERIDA, 

DEVIDAMENTE CITADA, PERMANECEU INERTE, RAZÃO PELA QUAL, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, MANIFESTAR-SE, SOLICITANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO. 

CAMPO VERDE, 27 DE JANEIRO DE 2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003261-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003261-53.2019.8.11.0051 Busca e apreensão Despacho. 

Vistos etc. Com a devida vênia ao ilustre Procurador da Requerente, o 

Aviso de Recebimento juntado à inicial dá conta de que a Requerida não 

foi encontrada em seu endereço, constando como “ausente”. Portanto, 

não se tem suficiente comprovada a constituição em mora com notificação 

do devedor, conforme determina a legislação de regência. Nessa hipótese, 

também não se tem por demonstrado o esgotamento dos meios de 

notificação pessoal do Requerido. Assim, INTIME-SE a Requerente, por 

seus Procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

constituição em mora, por meio de notificação extrajudicial, ou para que 

demonstre o esgotamento das tentativas de assim proceder, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001849-87.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MAIA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001849-87.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-39.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MATTIONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000091-39.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003761-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AGOSTINHO SCARTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ELIZA BELAO PORTILHO FREITAS (EXECUTADO)
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CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003761-22.2019.8.11.0051 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Despacho. Vistos etc. Nos termos do art. 290 do 

Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE a Parte autora , na pessoa de 

seus ilustres Procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem o pagamento das custas judiciais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001157-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - CREDIAUC/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA BALDI OAB - SC31431 (ADVOGADO(A))

RUAN WAGNER FERRARI OAB - SC41547 (ADVOGADO(A))

ANACLETO CANAN OAB - SC5627 (ADVOGADO(A))

LARISSA FERNANDA DALLE LASTE OAB - SC30449 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BELATTO OAB - SC9306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEIDE APPEL WILSKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001157-88.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001039-15.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001113-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ZAMBONI FILHO (REQUERENTE)

NILSA MARIA LISBOA ZAMBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE DOMBROSKI TESSARO (REQUERIDO)

PEDRO TESSARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000792-68.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado, penhorando-se tantos bens dos 

Devedores quantos forem suficientes ao pagamento da dívida. Na 

oportunidade, o Sr. Oficial de Justiça deverá proceder à intimação dos 

Devedores e, em sendo o caso, de seu cônjuge. Sem prejuízo, INTIMEM-SE 

os ilustres Procuradores das Partes para que se manifestem quanto ao 

valor atribuído aos bens eventualmente penhorados. Em seguida, 

OFICIE-SE ao Juízo deprecante, solicitando informações acerca da 

pertinência do prosseguimento dos atos expropriatórios. Não sendo 

possível a penhora, INTIME-SE o Exequente, também na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Devedores, sob 

pena de devolução da carta. Nessa última hipótese, e também se assim for 

determinado pelo Juízo deprecante, DEVOLVA-SE a carta, com as 

homenagens de estilo. Após, DEVOLVA-SE, com as homenagens deste 

Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001600-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001600-39.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003662-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DILETA MARIA DENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000269-56.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 
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honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA RA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MENDES DA SILVA OAB - 464.799.029-04 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000006-53.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000032-51.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LUZIA LOPES MARTINS (REQUERIDO)

WANDERSON SANTANA (REQUERIDO)

EDEVANIA ANUNCIAÇÃO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000032-51.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000033-36.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SANTANA (REQUERIDO)

EDEVÂNIA ANUNCIAÇÃO DE JESUS (REQUERIDO)

ADRIANA LUZIA LOPES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000033-36.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA MATA OAB - PR36313 (ADVOGADO(A))

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER FELIPE CRUVINEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000054-12.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-11.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA PRINCESA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000067-11.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000028-14.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ANTONIO MEZZOMO (REQUERIDO)

SESTILIO ANTONIO MEZZOMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000028-14.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-34.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUZA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000059-34.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003659-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALINA OVIDIO DE MIRANDA LOREGIAN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO ANTONIO LOREGIAN (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003659-97.2019.8.11.0051 Inventário Despacho. Vistos etc. 

Nos termos do parágrafo único do art. 615, do Código de Processo Civil, a 

inicial da ação de inventário deverá ser instruída com a certidão de óbito 

do falecido. Além disso, nota-se a ausência de instrumento procuratório 

da Inventariante à Subscritora da inicial. Assim, verificada a ausência dos 

documentos obrigatórios para a instauração da ação de inventário, 

INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 dias, nos termos dos 

arts. 320 e 321 do CPC, emende a inicial, juntando aos autos a certidão de 

óbito do falecido, bem como os documentos pessoais da Inventariante e 

dos demais herdeiros e instrumento procuratório, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-04.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000158-04.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000053-27.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MATHIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000159-23.2019.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito e FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes à qualidade de segurado, a 

incapacidade temporária ou permanente do Requerente, e ao atendimento 

à carência do benefício. A fim de fazer frente a tais questões, DEFIRO a 

produção de prova pericial. Considerando-se que a Parte Autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado suportar as 

despesas com a perícia a ser realizada. Assim, NOMEIO como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que, no caso de aceitação do encargo, os 

honorários periciais foram desde já arbitrados no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), nos termos da Resolução 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal e da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. Ressalte-se que o valor atribuído a título de 

honorários ultrapassa o valor máximo descrito na Tabela V, da Resolução 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, em razão da especialidade da 

perita e de ela residir em outra Comarca. INTIMEM-SE as Partes para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistente técnico, caso achem 

necessário (art. 465, II, NCPC). Esgotado o aludido prazo de quinze dias, e 

tendo em vista que ambas as Partes já apresentaram seus quesitos, 

INTIME-SE a Perita nomeada. O exame deverá ser feito no prazo máximo 

de 40 (quarenta) dias e o laudo deverá ser apresentado nos 10 (dez) dias 

subsequentes. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que 

apresentem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, do NCPC). Nessa hipótese, 

DETERMINO, desde logo, o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos da precitada resolução. Por fim, apresentados os pareceres, e 

inexistindo pedido de esclarecimentos a serem prestados pela Sra. Perita, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (dez) dias, 

apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001598-69.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

DANIEL DA SILVA ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001598-69.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001416-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO OAB - PA5865 (ADVOGADO(A))

JACIR SCARTEZINI OAB - SC7323 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JUVENAL CARDOSO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001416-83.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-18.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLAN ROGERIO MEINKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000073-18.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000075-85.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOS SANTOS DA CRUZ (REQUERIDO)

NIPPO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000075-85.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003316-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VICENTE CORADINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000269-56.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003343-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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DTI SEMENTES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON RODRIGO NICOLETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000269-56.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003437-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS VIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO(A))

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYMISON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

RONIVALDO BENTO SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003437-32.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003573-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORIVAL LIMA PANIAGO OAB - MG57986 (ADVOGADO(A))

KELEN CRISTINA DE SOUZA OAB - MG93053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003573-29.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003576-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEOLGA CAMARGO CARDOSO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003576-81.2019.8.11.0051 Inventário Despacho. Vistos etc. 

NOMEIO o Sr. Vanderley Cardoso como Inventariante dos bens deixados 

por sua esposa, Sra. Beneolga Carmargo Cardoso, mediante termo de 

compromisso, que deverá ser tomado em 05 (cinco) dias. No prazo de 20 

(vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, deverá o 

Inventariante presentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões 

negativas, lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (art. 620 do 

NCPC). Anote-se, ainda, a possibilidade de adoção do rito abreviado para 

a partilha dos bens deixados pelo Autor da herança, seja em razão de 

acordo entre as Partes capazes (art. 659 do NCPC), seja em relação ao 

valor total dos bens do espólio (art. 664 do NCPC). Não sendo 

apresentado plano amigável de partilha, CITEM-SE os Herdeiros e a 

Fazenda Pública, desde logo, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, nos termos do art. 99, 

§ 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 

de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003579-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS VIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO(A))

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYMISON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003579-36.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003580-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYMISON FERREIRA SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003580-21.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003594-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BOSCO BEZERRA (REQUERENTE)

LUCIANO DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003594-05.2019.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 
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acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de janeiro 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003596-72.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVA BOEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO BADALOTTI FERREIRA OAB - RS59141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JUNQUEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003596-72.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003623-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES MACHADO OAB - PR15368 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MOISÉS PAVLAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003623-55.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSANEA NUNES PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000269-56.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

CITE-SE o Executado para que pague a dívida exequenda no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no prazo de 15 

(quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos. 

Alternativamente, o Executado poderá reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do NCPC). FIXO os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme previsão do 

art. 827, § 1º, do NCPC. Não havendo pagamento no prazo mencionado, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que 

indique bens disponíveis do Executado, ou para que solicite as diligências 

que entender necessárias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, III, 

do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001029-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NELSON DE CAMPOS (REQUERIDO)

HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS (REQUERIDO)

AROILZA FERNADES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001029-68.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, citando-se a Executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida ou para que, em 15 (quinze) dias, 

oponha-se à execução por meio de embargos. Feita a citação, OFICIE-SE 

ao Juízo deprecante, encaminhando cópia do respectivo comprovante. Na 

oportunidade, SOLICITEM-SE informações acerca da oposição, ou não, de 

embargos, indagando ainda sobre a pertinência do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Não havendo determinação em sentido contrário pelo 

Juízo deprecante, PROMOVA-SE a penhora e a avaliação de tantos bens 

da Executada quantos forem suficientes para o pagamento da dívida, 

desde logo intimando-se a Devedora e, em sendo o caso, seu cônjuge. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003668-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO VIDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BORGHESAN OAB - PR58557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003668-59.2019.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de 

janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71412 Nr: 404-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prati Donaduzzi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duomed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo David - OAB:PR/38409, 

Sibelle Guedin - OAB:PR/54.253, Simone Plaster Conti - 

OAB:44636/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DUOMED DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 10429920000183. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 
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consistente no pagamento do débito no valor de R$ 99.638,70 (Noventa e 

nove mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Citação da Executada para que no prazo de 15(quinze) 

dias , em reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, 

promova o pagamento correspondente, acrescido de honorários 

advocatícios equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que 

ficará isento do pagamento das custas processuais, nos termos do 

despacho, cuja cópia segue abaixo transcrita.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  4 0 4 - 9 5 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

71412MonitóriaDespacho.Vistos etc.CITE-SE a Requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em reconhecendo a existência da dívida 

descrita em título monitório, promova o pagamento correspondente, 

acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor atribuído 

à causa, caso em que ficará isento do pagamento das custas 

processuais. A Requerida poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer 

o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do 

NCPC).Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou 

seu montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a Requerida poderá 

opor embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 

702 e § 4º do NCPC).Não cumprido o mandado monitório, nem opostos 

embargos, será constituído de pleno direito o título executivo judicial, na 

forma do art. 701, § 2º, do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 

2.019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 24 de janeiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72192 Nr: 1181-80.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Aurélio Bergamasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girvania de Fátima Camargo ME, Girvania de 

Fátima Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Bergamasco - 

OAB:47435/SC, WILLIAM LOURIVAL JOÃO - OAB:42921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Diogo Dutra Filho - 

OAB:MT/12.960

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a juntada de AR acostada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82823 Nr: 2449-04.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Laranjeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B, 

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102896 Nr: 391-57.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Gasparetto Prestes Bender, Lucas Prestes 

Bender

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO AUTOS para a Intimação 

da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao 

comprovante de pagamento e indique o CPF e a conta a ser deposistado 

os valores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003647-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZULENE CARMO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003647-83.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurada especial e a incapacidade laborativa da Requerente. Por isso 

mesmo, tentar-se-á a produção de prova testemunhal e pericial, 

justamente como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais 

sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, 

sequer se alegou situação concreta de risco que só a antecipação de 

tutela pudesse afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria 

imprescindível porque, do contrário, teriam que aguardar o término da ação 

judicial para a satisfação de seu direito. Tal relato, entretanto, não 

descreve situação de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em 

outras palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo 

que a simples necessidade de a autora buscar no Judiciário a satisfação 

de seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos 

processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam 

tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 
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decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003706-71.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003706-71.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque, apesar de os 

documentos apresentados na inicial indicarem mesmo a existência de 

doença incapacitante, bem como o recebimento de benefício anteriormente 

concedido, a Autarquia Ré, por meio de perícia médica, cessou o 

benefício, por não mais considerar o Requerente como inapto ao trabalho. 

Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, justamente 

como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem 

existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se 

alegou situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse 

afastar. Realmente, segundo o Requerente, a liminar seria imprescindível 

porque, do contrário, teriam que aguardar o término da ação judicial para a 

satisfação de seu direito. Tal relato, entretanto, não descreve situação de 

risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não se 

tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo que a simples 

necessidade de a autora buscar no Judiciário a satisfação de seu direito 

já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam 

realizados de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes 

quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio 

sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo 

necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão 

judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, 

o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi 

denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano 

marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência do 

processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003275-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003275-37.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003288-36.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON RUBIS MAY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003288-36.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003581-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003581-06.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003597-57.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KUTIANSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003597-57.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003657-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE OLIVEIRA CANDIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003657-30.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003787-20.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO APARECIDO FRERES DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003787-20.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 23 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000005-68.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE RAMOS BERNARD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000005-68.2020.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador da Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA ORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000007-38.2020.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora da Requerida por meio de 

protesto, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE a Requerida para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Requerida 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-93.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERAFIM DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000068-93.2020.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

protesto, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-93.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERAFIM DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000068-93.2020.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

protesto, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da 

garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no 

art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003630-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR STANGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003630-47.2019.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. Comprovada a mora do Requerido por meio de 

notificação extrajudicial, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade 

prevista no art. 212, § 2º, do NCPC. Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 

9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO a anotação de restrição judicial no 

cadastro do veículo. NOMEIO o Procurador do Requerente como 

depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de 

compromisso. CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição 

do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. O Requerido 

poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contados a partir da juntada do mandado de citação (REsp 1.321.052/MG). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003631-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FREITAS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003631-32.2019.8.11.0051 Obrigação de fazer Decisão. Vistos 

etc. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente a postergação da análise do pedido antecipatório. É que, 

de breve análise da inicial é suficiente para a verificação de que o 

contrato de compra e venda do veículo se deu em 17 de maio de 2013, ou 

seja, passados mais de seis anos sem que o Requerente buscasse a 

efetivação da transferência do veículo. Assim, se a Parte requerente pôde 

aguardar tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento 

da ação, por certo que pode esperar ao menos a manifestação do 

Requerido. A toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, 

mostra-se razoável aguardar a integralização do polo passivo e o decurso 

do prazo para resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório. Decido. POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido 

pelo Requerente para depois do prazo de resposta. CITE-SE o Requerido e 

INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

nos termos do art. 98, § 6º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 24 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001201-10.2019.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Raquel de Almeida, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, a 

Requerente foi constatada com incapacidade laborativa total e temporária. 

É o relato do necessário. Fundamento. Da Aposentadoria por Invalidez 

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 

nº 8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Os requisitos para 

a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade 

de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o 

trabalho. Para a obtenção do aludido benefício, cumpre ao interessado 

demonstrar sua incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 18, I, 

‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além de cumprir com período 

de carência, que para a aposentadoria por invalidez perfaz o total de doze 

contribuições mensais, conforme estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91. Conforme vemos em análise à perícia médica, a Requerente foi 

constatada com incapacidade total e temporária, estando apta a 

reabilitação por meio de tratamento. Para melhor entendimento das 

conclusões exaradas no último laudo apresentado, colaciona-se trecho da 

perícia realizada, destacando-se os quesitos 5.6; 5.8; e 5.12, com suas 

respectivas respostas: “5.6. Esta doença/lesão é incapacitante? Se 

positivo, é temporária ou permanente? É total ou parcial? R – Sim. É total e 

temporária. 5.8. É possível estimar a data do início da incapacidade, e da 

cessação da incapacidade (se for o caso)? R – Desde fevereiro de 2019. 

5.12. Considerando a idade, o grau de instrução, bem como do histórico 

laborativo da pericianda, el atem condições de retornar ao mercado de 

trabalho? R – Sim com tratamento adequado e medidas preventivas.” Não 

obstante a constatação de condições sociais subjetivas à Requerente, 

que dificultem sua reabilitação profissional, tem-se que a perita não 

descartou de todo a hipótese de seu retorno ao trabalho, sendo 

categórica em afirmar a possibilidade de reabilitação profissional da 

Requerente. Nesse ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de 

reabilitação profissional e reinserção da segurada ao mercado de 

trabalho, tem-se que o interesse coletivo, aqui representado pela 

Autarquia Ré, sobrepõe-se aos desejos pessoais da Requerente. 

Portanto, ausente o requisito de incapacidade total e permanente para o 

trabalho, e com a possibilidade de reabilitação profissional constatada na 

perícia, não há que se falar em direito à aposentadoria por invalidez, 

devendo ser indeferido o pedido da Requerente. Do Auxílio-Doença Como 

se sabe, o auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é 

concedido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Quanto à 

qualidade de segurada, resta comprovada pelos documentos juntados aos 

autos pela Requerente. No tocante à carência exigida, tem-se igual 

comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se refere 

à incapacidade laborativa, conforme já amplamente demonstrado no tópico 

anterior, que analisou o pedido de aposentadoria por invalidez, a 

Requerente foi constatada com incapacidade laborativa total e temporária. 

Constatou-se também a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, 

fica evidente estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos 

pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença, conforme já 

apontado pela jurisprudência: “Reconhecida incapacidade parcial e 

temporária, devido o auxílio-doença a contar da data da cessação 

administrativa indevida do benefício (em 30.06.2007), descontados 

eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade, sob pena 

de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 0005585-83.2006.4.01.3807; 

MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Cleberson José Rocha) Dessa 

forma, considerando que foram preenchidos os requisitos legais, de rigor 

a procedência do pedido inicial de implementação do benefício de 

auxílio-doença. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

auxílio-doença aduzido pela Requerente para condenar o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício 

anteriormente concedido, em 12 de fevereiro de 2019. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de 

imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal 

inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um 

salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 

111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MUSAH AYUBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001443-03.2018.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Musah Ayuba, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. O Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, o 

Requerente foi constatado com incapacidade laborativa parcial e 

permanente. Mais uma vez aos autos, o Requerente apresentou suas 

alegações finais. É o relato do necessário. Fundamento. Da Aposentadoria 

por Invalidez Como se sabe, a aposentadoria por invalidez, nos termos do 

art. 42 da Lei nº 8.213/91, é concedida ao segurado que, estando ou não 

em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Os 

requisitos para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez são: 

a) a qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho. Para a obtenção do aludido benefício, 

cumpre ao interessado demonstrar sua incapacidade total e permanente 

para o trabalho (art. 18, I, ‘a’ c/c art. 39, I e art. 42 da Lei n. 8.213/91), além 

de cumprir com período de carência, que para a aposentadoria por 

invalidez perfaz o total de doze contribuições mensais, conforme 

estabelecido pelo art. 25, I, da Lei n. 8.213/91. Conforme vemos em análise 

à perícia médica (p. 247/255), o Requerente foi constatado com 

incapacidade parcial e permanente, estando apto a reabilitação 

profissional. Para melhor entendimento das conclusões exaradas no último 

laudo apresentado, colaciona-se trecho da perícia realizada, 

destacando-se os quesitos 4.f; 4.g; 4.h. 4.i; e 4.l, com suas respectivas 

respostas: “4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado(a) 

incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? 

Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a 

conclusão. R – Sim parcialmente. Pelo exame clínico com alterações 

importantes. Há restrições para levantamento de peso, permanência 

prolongada em pé, subir/descer escada e esforços físicos intensos. 4.g) 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? R – 

É parcial e permanente. 4.h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). R – Lesão do 

joelho desde 2015 e atrofia muscular desde o nascimento. 4.i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R – Desde 2018 

conforme laudo médico apresentado. 4.l) Caso se conclua pela 

incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) 

está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a 

reabilitação? R – Sim. Há restrições para atividades que exijam 

levantamento de peso, permanência prolongada em pé, subir/descer 

escada e esforços físicos intensos.” Assim, tem-se que a perita não 

descartou de todo a hipótese do retorno ao trabalho, sendo categórica em 

afirmar a possibilidade de reabilitação profissional do Requerente. Nesse 

ponto, diante da possibilidade, mesmo que remota, de reabilitação 

profissional e reinserção do Segurado ao mercado de trabalho, tem-se 

que o interesse coletivo, aqui representado pela Autarquia Ré, 

sobrepõe-se aos desejos pessoais do Requerente. Portanto, ausente o 

requisito de incapacidade total e permanente para o trabalho, e com a 

possibilidade de reabilitação profissional constatada na perícia, não há que 

se falar em direito à aposentadoria por invalidez, devendo ser indeferido o 

pedido do Requerente. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o auxílio-doença, 

nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Os requisitos para a 

concessão do benefício auxílio-doença são: a) a qualidade de segurado; 

b) a carência, quando exigida, e; c) a incapacidade para o trabalho por 

mais de 15 (quinze) dias. Quanto à qualidade de segurado, resta 

comprovada pelos documentos juntados aos autos pelo Requerente. No 

tocante à carência exigida, tem-se igual comprovação pelos documentos 

constantes nos autos. No que se refere à incapacidade laborativa, 

conforme já amplamente demonstrado no tópico anterior, que analisou o 

pedido de aposentadoria por invalidez, o Requerente foi constatada com 

incapacidade laborativa total e temporária. Constatou-se também a 

possibilidade de reabilitação profissional. Assim, fica evidente estarem 

devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão 

do benefício do auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: 

“Reconhecida incapacidade parcial e temporária, devido o auxílio-doença a 

contar da data da cessação administrativa indevida do benefício (em 

30.06.2007), descontados eventuais valores pagos a título de benefício 

por incapacidade, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 

0005585-83.2006.4.01.3807; MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Cleberson José Rocha) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. Decido. Isso posto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo Requerente para 

condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da 

cessação do último benefício concedido, em 01 de setembro de 2018. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com 

renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por 

meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira 

de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e 

da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 8 de janeiro 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003024-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUENO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003024-19.2019.8.11.0051 Indenizatória Sentença. Vistos etc. 

Gueno e CIA LTDA - EPP, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação indenizatória em face de Companhia Ultragaz S.A., igualmente 

qualificada, visando à declaração de inexistência dos débitos cobrados 

pela Requerida, bem como a sua condenação ao pagamento de 

indenização por supostos danos morais. Durante o trâmite processual, 

antas da citação da Requerida, a Requerente desistiu da ação, ao que não 

se opôs o Requerido. Decido. Tratando-se de direito disponível, nada 

obsta o acatamento do pedido da Requerente. Pelo exposto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência feito pela Requerente para declarar extinta a 

presente ação declaratória, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a Requerente ao pagamento das custas. Sem 

honorários, dada a ausência de citação da parte contrária. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C. Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDREIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RODRIGO PEREIRA MARTINS (REU)

GUILHERME PEREIRA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001090-26.2019.8.11.0051 Rescisória Sentença. Vistos etc. 

Paulo Andreis, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

rescisória em face de Rodrigo Pereira Martins e Guilherme Ferreira 

Martins, ambos igualmente qualificados. Durante o trâmite processual, 

antas da citação dos Requeridos, o Requerente desistiu da ação. Decido. 

Tratando-se de direito disponível, nada obsta o acatamento do pedido do 

Requerente. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência feito pelo 

Requerente para declarar extinta a presente ação rescisória, nos termos 

do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas. Sem honorários, dada a ausência de citação da 

parte contrária. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 

2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-74.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CRISTINA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000466-74.2019.8.11.0051 Previdenciária Sentença. Vistos etc. 

Rosana Cristina de Paula, devidamente qualificada, ajuizou a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

igualmente qualificado. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação. A Requerente impugnou a contestação. Feita a perícia, a 

Requerente foi constatada com incapacidade laborativa total e temporária. 

A Requerente manifestou concordância com o laudo pericial. É o relato do 

necessário. Fundamento. Do Auxílio-Doença Como se sabe, o 

auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, é concedido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Os 

requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência, quando exigida, e; c) a 

incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias. Quanto à 

qualidade de segurada, resta comprovada pelos documentos juntados aos 

autos pela Requerente. No tocante à carência exigida, tem-se igual 

comprovação pelos documentos constantes nos autos. No que se refere 

à incapacidade laborativa, conforme vemos em análise à perícia médica, a 

Requerente foi constatada com incapacidade parcial e permanente, 

estando apta a reabilitação por meio de tratamento pós-operatório. Para 

melhor entendimento das conclusões exaradas no último laudo 

apresentado, colaciona-se a conclusão exarada pela Perita: “Com base 

nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da 

Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos a 

autora sofreu um acidente de trajeto em 04.01.2018, com fratura na coluna 

e no punho esquerdo em 20.08.2019. Há incapacidade laborativa total e 

temporária durante 6 meses para tratamento pós-operatório de fratura do 

osso navicular (escafoide).” Constatou-se também a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, fica evidente estarem devidamente 

preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício 

do auxílio-doença, conforme já apontado pela jurisprudência: 

“Reconhecida incapacidade parcial e temporária, devido o auxílio-doença a 

contar da data da cessação administrativa indevida do benefício (em 

30.06.2007), descontados eventuais valores pagos a título de benefício 

por incapacidade, sob pena de enriquecimento ilícito.” (TRF 01ª R.; AC 

0005585-83.2006.4.01.3807; MG; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Cleberson José Rocha) Dessa forma, considerando que foram 

preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência do pedido inicial 

de implementação do benefício de auxílio-doença. – Da Duração do 

Benefício Em que pese a Perita ter delimitado prazo de duração da 

incapacidade laborativa em seis meses, que seria o prazo para a 

reabilitação profissional da Requerente, a profissional especificou que tal 

recuperação somente poderia se dar mediante tratamento de 

pós-operatório. Dessa forma, percebe-se a impossibilidade de se limitar a 

duração do benefício por somente seis meses, eis que não cabe ao 

julgador, tampouco à Perita, precisar a data de realização do 

procedimento, tampouco estabelecer que a recuperação da Requerente 

se dará sem qualquer intercorrência. Assim, consigne-se que, ao 

benefício aqui concedido, não será determinado prazo de duração, 

somente podendo ser cessado pelo Requerido no caso de se constatar a 

reabilitação profissional da Requerente por meio de perícia médica 

fundamentada. Decido. Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

auxílio-doença aduzido pela Requerente para condenar o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício 

anteriormente concedido, em 29 de outubro de 2018. As prestações em 

atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices 

de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de 

imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal 

inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um 

salário mínimo. INTIME-SE o Requerido, por meio da Procuradoria do INSS, 

devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos 

seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 

111/STJ. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do 

Código de Processo Civil. P.I.C. Campo Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000119-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. L. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000119-41.2019.8.11.0051. Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. Trata-se de ação de interdição promovida 

por MARIA DOS SANTOS LIMA RIGOTTI em face de seu filho MARCOS 

ANTONIO LIMA RIGOTTI, ambos já devidamente qualificados. Aduz, em 

síntese, ser genitora do interditando, o qual foi diagnosticado com autismo 

em grau elevado (CID F84), razão pela qual não possui capacidade para 

exercer os atos da vida civil. A inicial foi recebida, ocasião em que se 

designou audiência para entrevista do interditando, sendo nomeado 

curador à lide e determinado a lavratura do termo de curatela provisória 

sem caução (id. 17613255). Realizada a audiência de entrevista, a parte 

autora, assim como o curador especial e o Ministério Público postularam 

pela procedência da ação, razão pela qual foi determinada a permanência 

dos autos em secretaria, pelo período de 15 (quinze) dias, a fim de 

possibilitar eventuais impugnações, nos termos do art. 752 do NCPC (id. 

18912137). Certificado o decurso do prazo sem quaisquer manifestações, 

os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, registra-se que a ausência de defesa escrita a ser 

apresentada pelo curador especial não constituiu óbice à prolação de 

sentença, eis que de acordo com o firme posicionamento jurisprudencial 

sobre o tema, havendo a intervenção do Ministério Público em todas as 

fases processuais, não há qualquer nulidade na ausência de contestação. 

Dada à similitude, colaciona-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PORQUANTO. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ATUOU EM DEFESA DOS DIREITOS DA INTERDITANDA DESDE O 

INÍCIO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER PREJUÍZOS OU 

NULIDADES. PEDIDO DE CURATELA COMPARTILHADA. PREVISÃO 

LEGAL. ART. 1.775-A DO CÓDIGO CIVIL. APELO PROVIDO. 1. Cuida-se de 
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apelação interposta nos autos da ação de interdição, com pedido de 

curatela compartilhada, ajuizada pelos filhos contra sua genitora, 

portadora de transtornos psiquiátricos e viciada em tóxicos. 2. A 

Procuradoria de Justiça Cível pugnou pela remessa dos autos à 

Defensoria Pública para que, na função de curadora especial, oferecesse 

contrarrazões de apelação. 2.1. A atuação do Ministério Público, em todos 

os momentos processuais, objetivando a defesa de direitos da interditanda 

torna desnecessária a nomeação de curador especial, notadamente 

quando inexiste qualquer conflito de interesses entre o incapaz e seus 

representantes legais. 2.2. Acrescenta-se que a própria Defensoria 

Pública pugnou pelo regular prosseguimento do feito, sem sua intervenção 

como curadora especial da interditanda, haja vista ela já ela está sendo 

representada pelo Ministério Público. 2.3. Considerando a inexistência de 

qualquer prejuízo na defesa dos interesses da interditanda, incide na 

hipótese dos autos o princípio do "pas de nullité sans grief", o qual 

preceitua que não há nulidade sem prejuízo. 2.4. Precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: "3. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial. 4. A atuação do Ministério 

Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da 

ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em 

defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as 

suas funções institucionais."(REsp 1099458/PR, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 10/12/2014). 3. A curatela nada mais é do que um encargo 

legal atribuído a um adulto capaz, para que zele, oriente, se responsabilize 

e administre os bens de uma pessoa declarada incapaz, nos termos dos 

art. 1767 e seguintes do Código Civil. 3.1. Com o advento da Lei nº 13.146, 

de 6 de julho de 2015, que acrescentou ao Código Civil o art. 1.775-A, 

passou a ser possível curatela compartilhada a mais de uma pessoa, 

conforme desejado pelos autores. 3.2. No caso dos autos não existe 

motivo para que o pedido de curatela compartilhada seja negado, 

porquanto o primeiro e a segunda requerentes preenchem os requisitos 

legais para serem nomeados curadores, conforme previsto no parágrafo 

único do art. 1.772 do Código Civil. Além de atender à vontade e às 

preferências da interditanda, não estão demonstrados quaisquer conflitos 

de interesses e de influência indevida, além de haver proporcionalidade e 

adequação às circunstâncias da pessoa. 4. Apelo provido. (TJDFT, Ap 

20140110193245, 2ª Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, Rev. Desa. Leila 

Arlanch, j. 02.03.2016) Prosseguindo, vislumbra-se que o presente caso 

se amolda precisamente ao inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que 

dispõe: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); 

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) IV - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) V - os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.768, 

inciso I do mesmo diploma legal, legitima a requerente para pleitear a 

interdição. Nesta linha de intelecção, para a decretação dessa medida de 

amparo, é necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, 

tanto transitória quanto permanente, caracterizada por graves alterações 

das faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que o interditando não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário assinado pelo 

médico Dr. Alessandro Tiaraju – CRM/MT 10132, assim como pode ser 

observado claramente na sua entrevista pessoal. Logo, visto que 

plenamente provado que MARCOS ANTONIO LIMA RIGOTTI não tem 

discernimento suficiente para exprimir sua vontade, mesmo que 

temporariamente, está sujeito, portanto, à curatela, consoante disposição 

do art. 1.767 do Código Civil. Oportuno destacar, ainda, haja vista a 

ausência de perícia médica, que os tribunais pátrios já assentaram o 

entendimento de que “[...] Quando flagrante a incapacidade do interditando 

pode o juiz da causa decretar a interdição independentemente de perícia 

médica. Precedentes do STJ [...].”[1]. Destarte, resta claro que a interdição 

mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, ainda, que a Lei 

nº 13.146 de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a definir os limites 

da curatela de acordo com as potencialidade de cada pessoa, observadas 

as disposições do artigo 1.782 do C.C. Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido nos presentes 

autos para DECRETAR a interdição de MARCOS ANTONIO LIMA RIGOTTI, 

DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, III do Código Civil e, de acordo com o 

art. 1.775, §1º do mesmo Codex, NOMEAR como CURADORA a requerente 

MARIA DOS SANTOS LIMA RIGOTTI, que deverá prestar compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I do NCPC). Nos termos dos artigos 

1.772 e 1.782 da legislação civil, o exercício da curatela fica LIMITADO 

para emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração. Registre-se, por pertinente, que a curadora não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, eventualmente pertencentes ao interditado, sem prévia 

autorização judicial. Por igual razão, os valores recebidos de entidade 

previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação, remédios e no bem estar do interditado. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º do novo Código de Processo Civil e no art. 9º, III 

do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no Registro Civil e publique-se 

no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

ISENTO de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE certidão e 

entregue cópia da sentença à parte interessada, devendo o cartório 

observar o que determina o art. 92 e 93 da Lei nº 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o 

termo de compromisso, no qual constarão as restrições 

supramencionadas. OFICIE-SE à Justiça Eleitoral informando a condição de 

interditado do requerido. Cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 23 de julho de 

2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] TJBA, Ap 1412612005, 2ª 

Câmara Cível, Rel. Desa. Lealdina Maria de Araújo Torreão, j. 01.09.2009.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29209 Nr: 3299-34.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmélio Tavares Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Luis Filomeno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 Certifico que INTIMO as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se acerca do laudo pericial de fls. 161/163.É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87971 Nr: 169-26.2015.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geloci Roque Geleski ME, Geloci Roque Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente para no prazo legal, 

manifeste acerca da juntada da petição ref. 62, ou requera o que entender 

de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92232 Nr: 1407-80.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Pereira Chaves Junior EIRELI - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Raphael Neves Costa - OAB:SP/225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP/120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça id. 84 (citação positiva), bem como 

se manifeste sobre a contestação juntada ref. 4, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. É o 

que me cumpre.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79440 Nr: 4219-66.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdSN, CR, GNdS, DAR, INdS, ARdS, LNRS, 

ZCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cesar Aparecido 

de Souza - OAB:319305/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZILMA CATARINA MARQUES, Cpf: 

65500172115, Rg: 1013670-3, Filiação: Ana Maria Rodrigues, data de 

nascimento: 16/06/1963, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Gabriel Polito de Souza, qualificado nos autos, assistido 

por sua genitora Doriana Polito, propôs Ação Ordinária em face de Cícero 

Pereira de Souza Neto, Cícero Rodrigues e Geraci Nunes da Silva, ambos 

qualificados nos autos, pelos motivos fáticos e de direito a seguir 

expostos: O autor, conforme se infere da documentação carreada aos 

autos, foi registrado como sendo filho de Cícero Pereira de Souza Neto. 

Ocorre, que o pai registral do autor na verdade não é seu pai biológico, 

pois de fato, conforme exame de DNA realizado, o autor é filho de Darci 

Rodrigues dos Santos, falecido em 18/11/2011. Requer a retificação do 

assento de nascimento do autor para que seja excluído o nome de Cícero 

Pereira de Souza Neto, bem como dos avós paternos, e passa a constar 

os nomes de Rita Nunes da Silva e Arlindo Rodrigues dos Santos como 

seus avós paternos.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de ação negatória de paternidade 

c/c investigação de paternidade post mortem ajuizada por GABRIEL 

POLITO DE SOUZA em face de CÍCERO PEREIRA DE SOUZA NETO E 

OUTROS, todos regularmente qualificados. Extrai-se que a angularização 

processual encontra-se efetivada para todos os requeridos, com exceção 

da corré ZILMA CATARINA MARQUES, sendo que após diligência 

infrutífera de tentativa de citação os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, considerando que foram 

encontrados diversos endereços da parte requerida ZILMA CATARINA 

MARQUES por meio do sistema BACENJUD e que não foram esgotadas as 

diligências nessas adresses, DETERMINO o integral cumprimento da 

decisão de fls. 68/68v, observando o seguinte endereço: Rua 316, Quadra 

105, Casa 38, Setor 03, Tijucal, Cuiabá/MT, CEP 78.088-350. Não obstante, 

se CERTIFICADO o resultado negativo da nova diligência, tem-se por 

esgotadas as tentativas para a realização da cientificação pessoal da 

requerida ZILMA CATARINA MARQUES, razão pela qual DETERMINO sua 

citação por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da decisão 

de fls. 68/68v, fazendo constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia.Após, transcorrido in albis o prazo 

para manifestação, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO a advogada TELMA RACHEL CANDIL, OAB/MT 10.292-A para 

funcionar nestes autos como curadora especial da corré, com fulcro no 

art. 72, inciso II, do NCPC. Por conseguinte, INTIME-SE a causídica acerca 

da nomeação, consignando que em caso de aceite ficam fixados 

honorários advocatícios equivalentes a 02 URH. No mais, CIENTIFIQUE-SE 

o Estado de Mato Grosso acerca da referida nomeação, haja vista que 

será o responsável pelo pagamento da verba honorária arbitrada em favor 

da curadora especial. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, eis que o feito 

encontra-se incluso na Meta 2/CNJ, urgindo célere prestação jurisdicional. 

Campo Verde/MT, 08 de novembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 24 de janeiro de 2020

Ricardo de Franca Barcelos Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 2080-68.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Jacques Bottan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albaugh Agro Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Schneider Marx - 

OAB:6131/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 INTIMO as Partes, na pessoa de seus procuradores, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128372 Nr: 4932-02.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Matheus Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 Autos n° 4932-02.2017.811.0051 (128372)

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a audiência anteriormente 

aprazada restou infrutífera, em razão da ausência das partes.

Portanto, REDESIGNO audiência de instrução criminal para realizar-se no 

dia 18 de março de 2020, às 17h00min, de Mato Grosso.

 O Réu é revel, pois apesar de ter sido citado da ação penal, não foi 

localizado no endereço informado nos autos para que fosse intimado 

acerca de seu interrogatório (p. ref. 51).

Intimem-se a vítima e a testemunha, pessoalmente.

 Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132712 Nr: 7285-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorandi de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:19480/O, Daniel de França Tavares - OAB:20.490/MT

 Autos n° 7285-15.2017.811.0051 (132712)

Criminal

Decisão.
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Vistos etc.

O Acusado LORANDI DE OLIVEIRA, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio de Advogado constituído, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 

2020, às 16h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, a Vítima e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-19.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ANDRE DA 

COSTA VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O 

(ADVOGADO(A))

THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT25170/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Roberto Fernandes (REQUERIDO)

IZILDA ALVES FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 05 de março de 2020, às 13:00 horas de Mato Grosso. Intimem-se as 

Partes para que compareçam à audiência, consignando-se as 

advertências de praxe, inclusive que irão ser colhidos os seus 

depoimentos pessoais. Intimem-se, ainda, os doutos Advogados. As 

Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais documentos 

que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus processual, bem 

como trazer as testemunhas. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/09/2019, ás 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/09/2019, ás 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/09/2019, ás 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/09/2019, ás 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO PEREIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A APARTE AUTORA - AUDIÊNCIA Intimo a parte 

requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer à Audiência 

de Conciliação designada para o dia 29/04/2019, às 15h40 na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de 

que o não comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas 

custas processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002110-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALCANTARA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/10/2019 às 13:20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2019, ás 10h00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implica arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010566-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS WEISSMULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAY LOCADORA DE VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ELIZABETH DE LEAO RODRIGUES OAB - MG0095219A 

(ADVOGADO(A))

IVAN STREITEMBERGER ALONSO PATRIOTA SANTOS OAB - 

PR0066259A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA 

Processo n. 8010566-76.2013.8.11.0051 Impulsiono o feito, a fim de intimar 

a parte autora para, no prazo impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que transcorreu o prazo constante no 

despacho no ID: 1933403. CAMPO VERDE, 13 de julho de 2017 MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000989-86.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. ACOLHO o 

pedido formulado pela parte autora (ID 27831185). Redesigne-se a 

audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o dia 05 de 

março de 2020, às 16:00 horas. Intimem-se as Partes para que 

compareçam à audiência, consignando-se as advertências de praxe, 

inclusive que irão ser colhidos os seus depoimentos pessoais. Intimem-se, 

ainda, os doutos Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, 

todos os demais documentos que entenderem pertinentes à desoneração 

de seu ônus processual, bem como trazer as testemunhas. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde –MT, 27 de 

janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/06/2019, 

ás 10h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 
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MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-55.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARIO DI LORETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000077-55.2020.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial da Fazenda Pública Decisão. Vistos etc. A presente ação 

tramitará sob o rito da Lei nº 12.153/2009. Passo à analise do pedido de 

Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os 

pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos 

juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita, considerando que continuará com pendências em seu nome, 

referentes aos tributos inadimplidos da empresa que deixou de ser 

proprietário. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alegou, em síntese, que existe 

uma pendência tributária em seu nome, referente a uma CDA, n° 

201748097, originada a partir da empresa inscrita no CNPJ sob o n. 

13.140.937/0001 -04, a qual não é mais proprietário desde março de 2015. 

Salienta que a alteração contratual foi devidamente homologada na junta 

comercial do Estado do Mato Grosso, em 30.03.2015, ocasião em que 

ficou registrada sua retirada da sociedade da empresa. Apesar disso, o 

Estado inscreveu o nome do autor em dívida ativa, em relação à restrição 

da CDA n° 201748097, correspondente à empresa inscrita no CNPJ n° 

13.140.937/0001 -04, como sendo sócio proprietário. Para comprovar 

suas alegações, nessa fase de cognição sumária, apresentou o relatório 

de certidão positiva de débitos, emitida pela Secretaria de Estado da 

Fazenda, apontando a restrição discutida nos autos, assim como a 

alteração contratual da empresa inscrita no CNPJ n° 13.140.937/0001-04, 

em que retirou-se da sociedade, no dia 02.03.2015, e devidamente 

homologado na junta comercial do Estado do Mato Grosso, em 30.03.2015. 

Logo, por ora, entendo verissímeis as alegações do Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Decido. Isso posto, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência aduzido pelo Reclamante, para determinar 

que o Requerido suspenda a cobrança da dívida ativa decorrente da CDA 

n. 2017480397, referente a empresa inscrita no CNPJ 13.140.937/0001 

-04, até decisão posterior. A fim de bem cumprir a presente determinação 

judicial, intime-se o Reclamado para que cumpra a presente decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de incidência 

única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em 

caso de reiteração, posterior majoração. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, CITEM-SE os Reclamados pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito Parte superior do 

formulário Parte inferior do formulário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010566-76.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS WEISSMULLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAY LOCADORA DE VEICULOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA ELIZABETH DE LEAO RODRIGUES OAB - MG0095219A 

(ADVOGADO(A))

IVAN STREITEMBERGER ALONSO PATRIOTA SANTOS OAB - 

PR0066259A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 80100566-76.2013 .8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. Considerando que a Executada encontra-se em 

recuperação judicial, antes de liberar o valor bloqueado ou até mesmo 

determinar novos bloqueios, intime-se a Executada para informar o 

andamento do processo da recuperação judicial, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze), sob pena de prosseguimento 

dos atos expropriatórios. Com as manifestações, à conclusão para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 
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providências. Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002993-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002993-96.2019.8.11.0051 Ação Declaratória de Nulidade 

de Ato Administrativo Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de Urgência: Como 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). Segundo relata a inicial, em resumo, a Requerente se 

inscreveu para o concurso público, nos termos do Edital nº 001/2019, do 

Município de Campo Verde-MT, para concorrer a vaga do cargo de 

professor do Ensino Fundamental – Séries Iniciais – Escola Municipal 

Paraíso, sendo que foi aprovada em 4º lugar na prova objetiva, passando 

para a fase seguinte do certame que é a prova prática. Entretanto, na 

segunda fase do concurso (prova prática) foi desclassificada pela banca 

examinadora. Inconformada com o resultado formulou recurso 

administrativo, o qual restou indeferido. Diante disso, a parte reclamante 

requer a tutela de urgência para que seja suspendida a homologação do 

resultado final do concurso público de professor do ensino fundamental, 

regido sob o Edital 001/2019, desta cidade. Para tanto, alegou haver 

ilegalidades a princípios constitucionais e de direito administrativo, bem 

como feriu o princípio da vinculação ao edital, tais como: 1. Que não houve 

a indicação dos quesitos avaliados e nem as notas atribuídas aos 

candidatos em cada item avaliado; 2. Que a resposta ao requerimento 

administrativo apresentou apenas algumas das informações solicitadas, 

sem abrir novo prazo para interposição de recurso; 3. Que a banca 

examinadora deixou de apresentar a filmagem da aula ministrada e não 

reabriu o prazo de recurso para impugnar o resultado publicado; 4. Que as 

supostas notas atribuídas não condizem com a aula apresentada; 5. Que 

os candidatos que realizariam a prova prática seriam avaliados por uma 

única banca, composta por 3 (três) avaliadores, conforme demonstra a 

necessidade de apresentação de três planos de aula. Porém, a 

organizadora do concurso dividiu os candidatos entre 3 (três) bancas 

distintas, cada uma composta por 2 (dois) avaliadores e não 3 (três), 

como previa o edital. 6. Que os avaliadores que compuseram a banca da 

Autora não possuíam formação acadêmica que os habilitasse a avaliação 

pedagógica; 7. Que a divisão dos candidatos entre bancas diferentes 

afrontou o princípio da isonomia, considerando que as notas atribuídas 

aos candidatos são muito desproporcionais; 8. Que o edital prevê a 

pontuação a ser atribuída ao plano de aula e ao desenvolvimento, mas os 

itens a serem avaliados não possuem as respectivas notas de avaliação, 

abrindo margem ao avaliador a subjetividade na avaliação dos candidatos; 

9. Que na resposta ao recurso administrativo a banca publicou as 

supostas notas atribuídas nos itens avaliados, porém no edital inexiste tal 

pontuação. Diante disso, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, 

as alegações da parte autora não se mostraram suficientemente 

evidenciados, já não há indicação de flagrante ilegalidade do edital do 

concurso público 001/2019, de Campo Verde. Como é de conhecimento 

geral, que o STF, em repercussão geral (RE 632.853, rel. Min. Gilmar 

Mendes), decidiu que "Os critérios adotados por banca examinadora de 

concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário". Na síntese do 

Min. Luiz Fux, no mesmo acórdão, "não compete ao Poder Judiciário 

interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões 

formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões 

evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o 

conteúdo previsto no Edital". Assim, é dever do judiciário verificar as 

ilegalidades decorrentes nas provas aplicadas e eventual 

incompatibilidade da prova com o edital. Nessa toada, ressai que o edital 

do concurso público prevê que: “13. DA DATA E DOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE PROFESSOR 13.1 

A prova prática está prevista para os dias 05 e 06 de outubro de 2019. 

13.1.1 A data, horário e local serão divulgados no dia 24 de setembro de 

2019, quando da divulgação do resultado preliminar da prova escrita 

objetiva e da prova de títulos. 13.2 A prova prática para o cargo de 

Professor (diversas áreas) consistirá em uma aula perante a Banca 

Examinadora, com a finalidade avaliar a capacidade de planejamento de 

aula e de comunicação do candidato, assim como seu conhecimento da 

matéria e sua capacidade de síntese. 13.2.1 A prova prática será 

registrada em vídeo, terá duração máxima de 15 (quinze) minutos, sobre 

um tema a ser determinado pela Banca Examinadora que será divulgado 

no dia 24 de Setembro de 2019, conforme descrição dos critérios abaixo 

mencionados: I - PLANEJAMENTO/PLANO DE AULA (até 30,0 pontos): a) 

Determinação dos objetivos da aula; b) Listagem do conteúdo 

programático; c) Indicação dos procedimentos didáticos; d) Indicação dos 

recursos auxiliares; e) Apresentação dos recursos de avaliação; f) 

Bibliografia. II - DESENVOLVIMENTO (até 70,0 pontos): a) Comunicação 

dos objetivos; b) Domínio do conteúdo; c) Adequação aos objetivos; d) 

Relevância dos itens selecionados; e) Organização sequencial; f) Postura: 

comunicabilidade, motivação e criatividade; g) Atualidade das informações; 

h) Clareza e objetividade; i) Ilustração com exemplos; j) Uso adequado dos 

recursos auxiliares; k) Adequação à duração prevista. 13.2.2 O candidato 

deverá apresentar 3 (três) cópias do Plano de Aula antes do início da 

prova prática. A não apresentação do referido Plano de Aula acarretará 

na eliminação automática do concurso público. 13.2.3 Não será permitida a 

participação, na prova prática, de outros candidatos inscritos no mesmo 

Concurso. 13.2.4 O candidato que não concluir a prova prática no tempo 

determinado no item 13.2.1 será automaticamente eliminado do concurso 

público. 13.2.5 O candidato poderá utilizar na Prova quaisquer recursos 

didáticos por ele julgado necessários, desde que disponíveis no município 

e solicitados em tempo hábil. 13.3 A Prova Prática terá caráter eliminatório 

e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos, devendo o 

candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado 

aprovado. 13.4 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora 

dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou 

motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a 
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nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o 

motivo alegado. 13.5 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum 

candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como 

alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, 

deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, 

gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 

capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato 

deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento 

previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.” 

Portanto, verifica-se que o edital não fixou quantos avaliadores deveria ter 

na Banca Examinadora, não há limitação de quantas bancas examinadoras 

poderiam ter no concurso, não restou determinado que os avaliadores que 

compuseram a banca da Autora possuíssem formação acadêmica na área 

pleiteada (esse último item constou, apenas, no Ofício n° 103/2019 – 

recurso administrativo). De outro lado, o Edital foi claro e preciso em fixar 

os critérios de avaliação e as notas, que se dividiram em duas avaliações 

(com subavaliações), notadamente “I - PLANEJAMENTO/PLANO DE AULA 

(até 30,0 pontos): a) Determinação dos objetivos da aula; b) Listagem do 

conteúdo programático; c) Indicação dos procedimentos didáticos; d) 

Indicação dos recursos auxiliares; e) Apresentação dos recursos de 

avaliação; f) Bibliografia. II - DESENVOLVIMENTO (até 70,0 pontos): a) 

Comunicação dos objetivos; b) Domínio do conteúdo; c) Adequação aos 

objetivos; d) Relevância dos itens selecionados; e) Organização 

sequencial; f) Postura: comunicabilidade, motivação e criatividade; g) 

Atualidade das informações; h) Clareza e objetividade; i) Ilustração com 

exemplos; j) Uso adequado dos recursos auxiliares; k) Adequação à 

duração prevista.”. Destaca-se que o fato do edital ter previsto a 

necessidade de apresentação de “3 (três) cópias do Plano de Aula antes 

do início da prova prática”, não condiz, obrigatoriamente, na conclusão de 

que haveriam três avaliadores na banca examinadora. Já quanto à 

resposta ao recurso administrativo, a princípio, vê-se que foi completo, já 

que apresentou especificadamente os motivos do indeferimento e as 

notas aplicadas a cada item da avaliação, conforme detalhado no edital. 

Por fim, não se verifica que houve impugnação ao edital em momento 

oportuno, diante das lacunas apresentadas acima. Por óbvio que neste 

momento, não é possível analisar minuciosamente as alegações da 

Reclamante, até mesmo porque poderia ferir o mérito da ação, sendo que 

a impugnação aos critérios avaliativos (não limitado no edital) deverá ser 

analisada em momento oportuno. Assim, não verifico, a priori, nenhuma 

ilegalidade na prova aplicada ou configuração de incompatibilidade da 

prova com o edital. Não obstante, necessário destacar que o pedido de 

antecipação de tutela, caso deferido, poderia causar perigo a 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que todos os outros candidatos 

seriam prejudicados até o deslinde final do processo (art. 300, §3°, do 

CPC). Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, eis que ausentes os requisitos legais. Cite-se as Reclamadas, 

preferencialmente, por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 27 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003080-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA ROCHA ANDRADE (AUTOR(A))

JOSIANE APARECIDA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003080-52.2019.8.11.0051 Ação Declaratória de Nulidade 

de Ato Administrativo Decisão. Vistos etc. - Da Tutela de Urgência: Como 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). Segundo relata a inicial, em resumo, que as 

Requerentes se inscreveram para o concurso público, nos termos do 

Edital nº 001/2019, do Município de Campo Verde-MT, para concorrer a 

vaga do cargo de professor do ensino infantil, sendo que foram 

aprovadas em 6º (requerente Letícia) e 20° (requerente Josiane) lugar na 

prova objetiva, passando para a fase seguinte do certame que é a prova 

prática. Entretanto, na segunda fase do concurso (prova prática) foram 

desclassificadas pela banca examinadora. Inconformadas com o resultado 

formularam recurso administrativo, o qual restou indeferido. Diante disso, a 

parte reclamante requer a tutela de urgência para que seja suspendida a 

homologação do resultado final do concurso público de professor do 

ensino fundamental, regido sob o Edital 001/2019, desta cidade. Para 

tanto, alegaram haver ilegalidades a princípios constitucionais e de direito 

administrativo, bem como feriu o princípio da vinculação ao edital, tais 

como: 1. Que não houve a indicação dos quesitos avaliados e nem as 

notas atribuídas aos candidatos em cada item avaliado; 2. Que a resposta 

ao requerimento administrativo apresentou apenas algumas das 

informações solicitadas, sem abrir novo prazo para interposição de 

recurso; 3. Que a banca examinadora deixou de apresentar a filmagem da 

aula ministrada e não reabriu o prazo de recurso para impugnar o 

resultado publicado; 4. Que as supostas notas atribuídas não condizem 

com a aula apresentada; 5. Que os candidatos que realizariam a prova 

prática seriam avaliados por uma única banca, composta por 3 (três) 

avaliadores, conforme demonstra a necessidade de apresentação de três 

planos de aula. Porém, a organizadora do concurso dividiu os candidatos 

entre 3 (três) bancas distintas, cada uma composta por 2 (dois) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 362 de 792



avaliadores e não 3 (três), como previa o edital. 6. Que os avaliadores que 

compuseram a banca da Autora não possuíam formação acadêmica que 

os habilitasse a avaliação pedagógica; 7. Que a divisão dos candidatos 

entre bancas diferentes afrontou o princípio da isonomia, considerando 

que as notas atribuídas aos candidatos são muito desproporcionais; 8. 

Que o edital prevê a pontuação a ser atribuída ao plano de aula e ao 

desenvolvimento, mas os itens a serem avaliados não possuem as 

respectivas notas de avaliação, abrindo margem ao avaliador a 

subjetividade na avaliação dos candidatos; 9. Que na resposta ao recurso 

administrativo a banca publicou as supostas notas atribuídas nos itens 

avaliados, porém no edital inexiste tal pontuação. Diante disso, verifica-se 

que, nesta fase de cognição sumária, as alegações da parte autora não 

se mostraram suficientemente evidenciados, já não há indicação de 

flagrante ilegalidade do edital do concurso público 001/2019, de Campo 

Verde. Como é de conhecimento geral, que o STF, em repercussão geral 

(RE 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes), decidiu que "Os critérios adotados 

por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder 

Judiciário". Na síntese do Min. Luiz Fux, no mesmo acórdão, "não compete 

ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o 

acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se 

a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente 

incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital". Assim, é dever do 

judiciário verificar as ilegalidades decorrentes nas provas aplicadas e 

eventual incompatibilidade da prova com o edital. Nessa toada, ressai que 

o edital do concurso público prevê que: “13. DA DATA E DOS CRITÉRIOS 

DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE PROFESSOR 

13.1 A prova prática está prevista para os dias 05 e 06 de outubro de 

2019. 13.1.1 A data, horário e local serão divulgados no dia 24 de 

setembro de 2019, quando da divulgação do resultado preliminar da prova 

escrita objetiva e da prova de títulos. 13.2 A prova prática para o cargo de 

Professor (diversas áreas) consistirá em uma aula perante a Banca 

Examinadora, com a finalidade avaliar a capacidade de planejamento de 

aula e de comunicação do candidato, assim como seu conhecimento da 

matéria e sua capacidade de síntese. 13.2.1 A prova prática será 

registrada em vídeo, terá duração máxima de 15 (quinze) minutos, sobre 

um tema a ser determinado pela Banca Examinadora que será divulgado 

no dia 24 de Setembro de 2019, conforme descrição dos critérios abaixo 

mencionados: I - PLANEJAMENTO/PLANO DE AULA (até 30,0 pontos): a) 

Determinação dos objetivos da aula; b) Listagem do conteúdo 

programático; c) Indicação dos procedimentos didáticos; d) Indicação dos 

recursos auxiliares; e) Apresentação dos recursos de avaliação; f) 

Bibliografia. II - DESENVOLVIMENTO (até 70,0 pontos): a) Comunicação 

dos objetivos; b) Domínio do conteúdo; c) Adequação aos objetivos; d) 

Relevância dos itens selecionados; e) Organização sequencial; f) Postura: 

comunicabilidade, motivação e criatividade; g) Atualidade das informações; 

h) Clareza e objetividade; i) Ilustração com exemplos; j) Uso adequado dos 

recursos auxiliares; k) Adequação à duração prevista. 13.2.2 O candidato 

deverá apresentar 3 (três) cópias do Plano de Aula antes do início da 

prova prática. A não apresentação do referido Plano de Aula acarretará 

na eliminação automática do concurso público. 13.2.3 Não será permitida a 

participação, na prova prática, de outros candidatos inscritos no mesmo 

Concurso. 13.2.4 O candidato que não concluir a prova prática no tempo 

determinado no item 13.2.1 será automaticamente eliminado do concurso 

público. 13.2.5 O candidato poderá utilizar na Prova quaisquer recursos 

didáticos por ele julgado necessários, desde que disponíveis no município 

e solicitados em tempo hábil. 13.3 A Prova Prática terá caráter eliminatório 

e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos, devendo o 

candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado 

aprovado. 13.4 Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora 

dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou 

motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a 

nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o 

motivo alegado. 13.5 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum 

candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como 

alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, 

deficiências, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, 

gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 

capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato 

deverá realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento 

previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória.” 

Portanto, verifica-se que o edital não fixou quantos avaliadores deveria ter 

na Banca Examinadora, não há limitação de quantas bancas examinadoras 

poderiam ter no concurso, não restou determinado que os avaliadores que 

compuseram a banca da Autora possuíssem formação acadêmica na área 

pleiteada (esse último item constou, apenas, no Ofício n° 103/2019 – 

recurso administrativo). De outro lado, o Edital foi claro e preciso em fixar 

os critérios de avaliação e as notas, que se dividiram em duas avaliações 

(com subavaliações), notadamente “I - PLANEJAMENTO/PLANO DE AULA 

(até 30,0 pontos): a) Determinação dos objetivos da aula; b) Listagem do 

conteúdo programático; c) Indicação dos procedimentos didáticos; d) 

Indicação dos recursos auxiliares; e) Apresentação dos recursos de 

avaliação; f) Bibliografia. II - DESENVOLVIMENTO (até 70,0 pontos): a) 

Comunicação dos objetivos; b) Domínio do conteúdo; c) Adequação aos 

objetivos; d) Relevância dos itens selecionados; e) Organização 

sequencial; f) Postura: comunicabilidade, motivação e criatividade; g) 

Atualidade das informações; h) Clareza e objetividade; i) Ilustração com 

exemplos; j) Uso adequado dos recursos auxiliares; k) Adequação à 

duração prevista.”. Destaca-se que o fato do edital ter previsto a 

necessidade de apresentação de “3 (três) cópias do Plano de Aula antes 

do início da prova prática”, não condiz, obrigatoriamente, na conclusão de 

que haveriam três avaliadores na banca examinadora. Já quanto à 

resposta ao recurso administrativo, a princípio, vê-se que foi completo, já 

que apresentou especificadamente os motivos do indeferimento e as 

notas aplicadas a cada item da avaliação, conforme detalhado no edital. 

Por fim, não se verifica que houve impugnação do edital em tempo hábil, 

diante das lacunas apresentadas. Por óbvio que neste momento, não é 

possível analisar minuciosamente as alegações das Reclamantes, até 

mesmo porque poderia ferir o mérito da ação, sendo que a impugnação 

aos critérios avaliativos (não limitado no edital) deverá ser analisada em 

momento oportuno. Assim, não verifico, a priori, nenhuma ilegalidade na 

prova aplicada ou configuração de incompatibilidade da prova com o edital. 

Não obstante, necessário destacar que o pedido de antecipação de tutela, 

caso deferido, poderia causar perigo a irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, já que todos os outros candidatos seriam prejudicados até o 

deslinde final do processo (art. 300, §3°, do CPC). Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelas Reclamantes, eis que 

ausentes os requisitos legais. Cite-se as Reclamadas, preferencialmente, 

por correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 27 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010574-19.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRISA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROGERIO CORREA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010574-19.2014.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Despacho. Vistos etc. - Da manifestação da Executada – Falta de citação 

(petição de ID 24151176): A Executada alegou que não houve citação e 

pede pela nulidade da citação com devolução dos prazos para sua 

defesa. Inobstante a manifestação da Executada, compulsando os autos, 
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verifica-se que a citação da Executada ocorreu na data de 12.06.2015, 

consoante mandado e certidão, juntados nos autos no ID 1282870 – p. 1 a 

3. Ademais disso, a Executada também foi devidamente intimada para opor 

embargos (ID 13778262 e 13778394) e, decorrido o prazo, deixou de 

apresentar embargos (Certidão - ID 14148050) e, posteriormente, foi 

intimado acerca do leilão para a venda judicial dos bens penhorados (ID 

19155853 e 19300509). Portanto, não há que se falar em ausência de 

citação e, por corolário, INDEFIRO o pedido de nulidade de citação. 

Outrossim, deixo de acolher o pedido de condenação do Executado em 

litigância de má-fé, como requer o Exequente. - Do pedido de Adjudicação 

dos bens não leiloados: No mais, inobstante o pedido de arrematação por 

terceiro do bem não leiloado (ID 22377163), o Exequente, novamente, 

manifestou sua intenção em adjudicar os bens não leiloados, sem depósito 

de eventual diferença ou, com nova avaliação, se assim entender o juízo 

(ID 24755352). Diante do pedido de adjudicação dos seguintes bens 

penhorados: CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, MARCA/MODELO 

629912-SR/NOMA SR2E18RT1 CG (NACIONAL), ANO/FABRICAÇÃO 

2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ0865, RENAVAM 00919896588, 

CHASSI 9EPO7102071002683. - CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, 

MARCA/MODELO 629913-SR/NOMA SR2E18RT2 CG (NACIONAL), 

ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ1035, 

RENAVAM 00919905099. Na decisão de ID 21906326, determinada a 

intimação do Executado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação 

pelo Executado, intimado (ID 24030852 e 24072239), nada manifestou 

sobre a adjudicação, apenas insurgiu-se quanto a falta de citação. A 

avaliação dos bens atribuiu para cada um dos bens o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), em 07.12.2018 - ID 17746096 – p. 6). Entendo 

desnecessária nova avaliação. A Exequente apresentou o valor 

remanescente atualizado do débito em R$ 26.715,18 (vinte e seis mil, 

setecentos e quinze reais e dezoito centavos), conforme planilha de ID 

22034130. Todavia, na decisão de ID 21906326, em virtude da planilha de 

atualização do débito elaborada pelo Exequente haver a inclusão de 

honorários advocatícios no percentual de 20%, foi determinado pelo juízo 

para que a Exequente apresentasse novo cálculo, desta feita sem os 

honorários advocatícios, o que não ocorreu. Nesse ponto ressalta-se que 

no rito do dos juizados especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, por disposição expressa do artigo 55 da Lei 9.099/95, que 

afirma que os horários advocatícios somente são previstos ao recorrente, 

vencido, em segundo grau de jurisdição. Assim, deverá ser excluído do 

débito o valor correspondente aos honorários advocatícios, qual seja: 

R$6.059,53 (seis mil e cinquenta e três centavos). Desta forma, do saldo 

devedor apresentado pelo Exequente, deverão ser descontado os 

honorários advocatícios no valor de R$6.059,53 (seis mil e cinquenta e 

nove reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o saldo devedor em 

R$20.655,65 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco centavos) reais. 

Desta forma, nos termos do art. 876 do CPC, DEFIRO o pedido aduzido 

pelo Exequente para autorizar a adjudicação dos bens penhorados que 

seguem descritos, pelo valor da avaliação, qual seja, R$20.000,00 (ID 

07.12.2018 - ID 17746096 – p. 6): CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, 

MARCA/MODELO 629912-SR/NOMA SR2E18RT1 CG (NACIONAL), 

ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ0865, 

RENAVAM 00919896588, CHASSI 9EPO7102071002683. CARROCERIA 

TIPO SEMI-REBOQUE, MARCA/MODELO 629913-SR/NOMA SR2E18RT2 CG 

(NACIONAL), ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA 

KAQ1035, RENAVAM 00919905099. LAVRE-SE o auto de adjudicação, 

nos termos do art. 876 do CPC, colhendo-se a assinatura do Exequente. 

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de entrega dos bens ao Exequente. No 

mais, INTIME-SE o Exequente para que se manifestar quanto à 

necessidade do prosseguimento do feito para a execução de eventual 

remanescente, bem como deverá se manifestar quanto aos demais bens 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, DETERMINO que o 

Arrematante do Caminhão Trator, placa JZT 8257, Rogério Correa Dias, 

informe nos autos, no prazo de 10(dez) dias, se já está de posse do bem, 

diante da expedição do mandado de entrega - ID. 24111667. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010574-19.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRISA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROGERIO CORREA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010574-19.2014.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial 

Despacho. Vistos etc. - Da manifestação da Executada – Falta de citação 

(petição de ID 24151176): A Executada alegou que não houve citação e 

pede pela nulidade da citação com devolução dos prazos para sua 

defesa. Inobstante a manifestação da Executada, compulsando os autos, 

verifica-se que a citação da Executada ocorreu na data de 12.06.2015, 

consoante mandado e certidão, juntados nos autos no ID 1282870 – p. 1 a 

3. Ademais disso, a Executada também foi devidamente intimada para opor 

embargos (ID 13778262 e 13778394) e, decorrido o prazo, deixou de 

apresentar embargos (Certidão - ID 14148050) e, posteriormente, foi 

intimado acerca do leilão para a venda judicial dos bens penhorados (ID 

19155853 e 19300509). Portanto, não há que se falar em ausência de 

citação e, por corolário, INDEFIRO o pedido de nulidade de citação. 

Outrossim, deixo de acolher o pedido de condenação do Executado em 

litigância de má-fé, como requer o Exequente. - Do pedido de Adjudicação 

dos bens não leiloados: No mais, inobstante o pedido de arrematação por 

terceiro do bem não leiloado (ID 22377163), o Exequente, novamente, 

manifestou sua intenção em adjudicar os bens não leiloados, sem depósito 

de eventual diferença ou, com nova avaliação, se assim entender o juízo 

(ID 24755352). Diante do pedido de adjudicação dos seguintes bens 

penhorados: CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, MARCA/MODELO 

629912-SR/NOMA SR2E18RT1 CG (NACIONAL), ANO/FABRICAÇÃO 

2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ0865, RENAVAM 00919896588, 

CHASSI 9EPO7102071002683. - CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, 

MARCA/MODELO 629913-SR/NOMA SR2E18RT2 CG (NACIONAL), 

ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ1035, 

RENAVAM 00919905099. Na decisão de ID 21906326, determinada a 

intimação do Executado para se manifestar sobre o pedido de adjudicação 

pelo Executado, intimado (ID 24030852 e 24072239), nada manifestou 

sobre a adjudicação, apenas insurgiu-se quanto a falta de citação. A 

avaliação dos bens atribuiu para cada um dos bens o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), em 07.12.2018 - ID 17746096 – p. 6). Entendo 

desnecessária nova avaliação. A Exequente apresentou o valor 

remanescente atualizado do débito em R$ 26.715,18 (vinte e seis mil, 

setecentos e quinze reais e dezoito centavos), conforme planilha de ID 

22034130. Todavia, na decisão de ID 21906326, em virtude da planilha de 

atualização do débito elaborada pelo Exequente haver a inclusão de 

honorários advocatícios no percentual de 20%, foi determinado pelo juízo 

para que a Exequente apresentasse novo cálculo, desta feita sem os 

honorários advocatícios, o que não ocorreu. Nesse ponto ressalta-se que 

no rito do dos juizados especiais não há incidência de honorários 

advocatícios, por disposição expressa do artigo 55 da Lei 9.099/95, que 

afirma que os horários advocatícios somente são previstos ao recorrente, 

vencido, em segundo grau de jurisdição. Assim, deverá ser excluído do 

débito o valor correspondente aos honorários advocatícios, qual seja: 

R$6.059,53 (seis mil e cinquenta e três centavos). Desta forma, do saldo 

devedor apresentado pelo Exequente, deverão ser descontado os 

honorários advocatícios no valor de R$6.059,53 (seis mil e cinquenta e 

nove reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o saldo devedor em 

R$20.655,65 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco centavos) reais. 

Desta forma, nos termos do art. 876 do CPC, DEFIRO o pedido aduzido 

pelo Exequente para autorizar a adjudicação dos bens penhorados que 

seguem descritos, pelo valor da avaliação, qual seja, R$20.000,00 (ID 

07.12.2018 - ID 17746096 – p. 6): CARROCERIA TIPO SEMI-REBOQUE, 

MARCA/MODELO 629912-SR/NOMA SR2E18RT1 CG (NACIONAL), 

ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA KAQ0865, 

RENAVAM 00919896588, CHASSI 9EPO7102071002683. CARROCERIA 

TIPO SEMI-REBOQUE, MARCA/MODELO 629913-SR/NOMA SR2E18RT2 CG 

(NACIONAL), ANO/FABRICAÇÃO 2007/2007, COR BRANCA, PLACA 

KAQ1035, RENAVAM 00919905099. LAVRE-SE o auto de adjudicação, 

nos termos do art. 876 do CPC, colhendo-se a assinatura do Exequente. 

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de entrega dos bens ao Exequente. No 
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mais, INTIME-SE o Exequente para que se manifestar quanto à 

necessidade do prosseguimento do feito para a execução de eventual 

remanescente, bem como deverá se manifestar quanto aos demais bens 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, DETERMINO que o 

Arrematante do Caminhão Trator, placa JZT 8257, Rogério Correa Dias, 

informe nos autos, no prazo de 10(dez) dias, se já está de posse do bem, 

diante da expedição do mandado de entrega - ID. 24111667. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELEN CORONEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joice Moreira (REQUERIDO)

ROSEMIR HARAN ROLON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001170-58.2017.811.0051 Polo Ativo: ROSIELEM CORONEL VIEIRA Polo 

Passivo: JOICE MOREIRA e ROSEMIR HARAN ROLON Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSIELEM 

CORONEL VIEIRA contra JOICE MOREIRA e ROSEMIR HARAN ROLON 

objetivando indenização por danos morais. Os reclamados compareceram 

em audiência de conciliação (Id 11092000), porém não apresentaram 

defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento da 

parte autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código de Processo 

Civil, ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que foi arrolada 

uma testemunha pela parte autora, vindo-me os autos concluso para 

apreciação do mérito. Compulsando os autos, extrai-se que a parte Autora 

requereu a aplicação da revelia (Id 11390946) em virtude da ausência de 

defesa nos autos do reclamado, porém, tal instituto não se aplica no caso 

dos autos em face da previsão contida no enunciado 11 do FONAJE, 

motivo pelo qual há de ser indeferido o pedido formulado. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). A 

reclamante insurge nos autos em face de suposta traição de seu marido, o 

Srº Rosemir Haran Rolon, o qual foi casado por 07 anos, possuindo 03 

filhos com estes. Sustenta que descobriu que seu marido estava tendo um 

caso com Joice, afirmando que este permanecia alguns dias com a amante 

e alguns dias com a reclamante. Por fim, alega que recebe mensagem via 

torpedo SMS da reclamada com ofensas e aborrecimentos, juntando print 

das conversas como meio de prova (Id 10505476). Os reclamados 

devidamente intimados em audiência de conciliação (Id 11092000) não 

apresentaram defesas nos autos. Em audiência de instrução a parte 

autora em seu depoimento pessoal, confirmou o ocorrido e os “eu era 

casado com ele, e quatro meses depois descobri que ele tinha uma 

relação extra conjugal com a Joice; descobri a traição por causa de um 

comentário no “facebook”; passava muito tempo na casa da Joice; me 

deixou praticamente sem nada e não conhecia ninguém; me senti acabada 

com essa traição; houve comentário de companheiro de trabalho dele; me 

senti constrangida somente com as pessoas que eu conhecia; essa 

situação trouxe abalo a mim e aos meus filhos;. Por outro lado, à parte ré 

em seu depoimento pessoal esclareceu que “quando conheci ele, ele 

estava separado dela; porque ela tinha um relacionamento com o irmão 

dele por 05 anos; ela me ofendeu, ofendeu meu filho; Ele mantinha ela e 

ele pegou ela com o irmão dele; ela me xingou; tenho medida protetiva 

contra ela; ela foi na porta da minha casa me ofender; ela incomoda minha 

mãe com falso nome no “facebook”; ela me xingou de vagabunda, que eu 

devia droga não sei pra quem; ela sempre foi na minha casa pra gozação; 

quando me envolvi com Rosemir, ele não estava casado; ela pediu pensão 

para o irmão dele, porque tinha certeza que a filha mais velha era do irmão 

dele”. Diante da realização da audiência de instrução, revela o depoimento 

pessoal de ambas às partes que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora se envolveu com o irmão do Srº 

Rosemir ora reclamado, deixando claro que o presente caso não se 

demonstra razoável o reconhecimento de responsabilidade civil de alguma 

das partes. Analisando os autos, verifico que a parte reclamante não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como prova do constrangimento que alega ter sofrido, ou neste caso, um 

boletim de ocorrência, já que alega que foi ofendida em sua honra. Desse 

modo, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 

373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a ofensa que alega ter sofrido. 

Não há dúvida de que a situação apresentada causa desconforto para 

qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se 

sedimentado na jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero 

dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente 

aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se 

dirige. Recurso Especial conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; 

RECURSO ESPECIAL 2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA (1098). Data de julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no 

DJU em 02/10/2006) [grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada 

se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a 

pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer 

um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima 

de que a Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 
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dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. II – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de novembro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GALDINO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001833-36.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da 

Lei nº 9.099/95. A Reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo devidamente intimada, como se vê no Termo de 

Audiência de ID 26061762. A presença da Reclamante a audiência é 

indispensável. Nesse sentido o Enunciado 20 do FONAJE: “ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se sabe, a 

ausência injustificada da Parte Reclamante autoriza a extinção do feito, na 

forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;” E, nos termos do § 2º do mesmo 

artigo, tem-se a necessária condenação da Parte ao pagamento das 

custas processuais. Veja: “Art. 51. (…) § 2º No caso do inciso I deste 

artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte 

poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.” No mesmo 

sentido, o Enunciado 28 do FONAJE: “Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas.” Isso posto, JULGO EXTINTA a presente ação, face à ausência 

injustificada da Parte Reclamante na audiência. CONDENO a Reclamante 

ao pagamento das custas. Sem honorários. P.I. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 14 de novembro de 2019. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000368-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000368-92.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: BERNARDIS & OSTROSKI 

LTDA - EPP, DIRCEU OSTROSKI, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS Vistos, A 

parte exequida devidamente citada não compareceu aos autos. A parte 

exequente diligenciou no sentido de encontrar bens aptos à penhora. 

DEFIRO O PLEITO EM ID 25169593. PROCEDA-SE conforme requerido. 

Após a realização do ato, intime-se a parte autora para se manifestar 

quanto ao prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. 

Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000826-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO OAB - SP206793 (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO CARMINATTI OAB - SP73573 (ADVOGADO(A))

VIVIAN ALVES DA MOTA OAB - SP307836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA - SAO JOSE DO RIO PRETO - ME 

(REQUERIDO)

EDUARDO MUNHOZ LINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ENCARNACAO MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO OAB - 025.887.848-79 

(PROCURADOR)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a(s) parte(s) Requerente na pessoa de seu(s) ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: Dr. GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - OAB/SP 

206793, Dr. JOSE EDUARDO CARMINATTI - OAB/SP 73573, Dr.VIVIAN 

ALVES DA MOTA - OAB/SP 307836, para que providencie(m) o depósito 

da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Em que pese a petição ID 27730963, cumpre 

informar que o mandado ID 27395606 ainda não foi remetido à Central de 

Mandados haja vista a pendência da comprovação do depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento de tal ato.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000368-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: Dra. FREDERICO 

DUNICE PEREIRA BRITO - OAB/DF 21822, para que providencie(m) o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000996-47.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA COMPARIN ARTUSI (REQUERENTE)

DAMIAO ARTUSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO LUIS ACOSTA SCARANTO OAB - RS71608 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO RONSONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: Dr. GIULIANO LUIS 

ACOSTA SCARANTO - OAB/RS 71608, para que providencie(m) o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000366-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI OAB - MT16064 (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ZANON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: Dr. JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB/MT5367-O, Dr. PAULO ROGERIO 

DE OLIVEIRA - OAB/MT 7074-O, para que providencie(m) o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO ALVIM BITES CASTRO OAB - MG88562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. D. M. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

Mandado de Busca e Apreensão e Citação/Intimação, em que o Banco 

Finasa BMC S.A move em desfavor de Haryetgyak Neves da Mota, NÃO 

FOI POSSÍVEL APREENDER o veículo Fiat Grand Siena, placa OMJ1014, 

posto que o endereço apresentado é insuficiente, em contato com os 

representantes da parte autora pelo número (62)3942-2280, 

(34)3228-7000 e (62)9.9348-0219, Srs. Alex e Isadora, dia 04/12/19, foi 

informado à disponibilidade para o cumprimento do mandado, porém, até a 

presente data (25 dias), não apresentaram novo endereço e localização 

do bem. Nestes termos, devolvo o mandado à Secretaria no aguardo de 

novas determinações."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA MOTA PAES MACHADO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que não foi Possível dar 

cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, pois 

não foi recolhido os valores corretos das diligencias, sendo somente 

recolhido a guia 30067, que devolvo, faltando recolher mais sete (7) atos 

na zona urbana, pois o mandado é cumprido por dois Oficiais de Justiça. 

Nestes termos, suspendo minhas diligências e devolvo o mandado à 

secretaria."

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22873 Nr: 678-96.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison Wisch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte executada/requerida, via 

DJE, na pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 

386,77(trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), sendo 

que R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos ) referente a 

Custas Judiciais e R$ 180,07(cento e oitenta reais e sete centavos) 

referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de fls 129/137, sob 

pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia 

poderá ser emitida através do site: arrecadacao - Custas e Taxas finais 

remanescentes, e posteriormente protocolada no Fórum da Comarca de 

Canarana-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40671 Nr: 1963-56.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lírio Brentano - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 778,01(setecentos e 

setenta e oito reais e um centavo) , sendo que R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) referente a Custas Judiciais e 

364,61(trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos) 

referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença/despacho/decisão de 

fls 53, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do site: arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47927 Nr: 553-55.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 

17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte exequente, via DJE, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 367 de 792



pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 559,84(quinhentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) , sendo que R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a Custas 

Judiciais e 146,44(cento e quarenta e tres reais e quarenta e quatro 

centavos) referente a Taxa Judiciária, conforme a r . 

sentença/despacho/decisão de fls 32, sob pena de inscrição do nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do sítio: 

arrecadacao - Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente 

protocolada no Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55958 Nr: 1803-89.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRO SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte embargante, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 552,00(quinhentos e 

cinquenta e dois reais), conforme a r. sentença de fls 121/121 vº e acordo 

nas fls. 119/120, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do site: arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42844 Nr: 1739-84.2013.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dari Brasil Biesek, ISRAEL DOS SANTOS UTRAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Martins da Silva, José F. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, 

Mariah Rodrigues Metsavaht - OAB:39.140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Luis Trovo - 

OAB:196099

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007 CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar o executado para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar a localização do bem, para que seja possível a 

consecução física perfectibilizada da penhora e a remoção do veículo, 

posto que se assim não for possível proceder, prejudicada encontra-se a 

mantença da restrição.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001332-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOICILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CORBARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 18 de março de 2020, às 

14h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 27 de 

janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-53.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS REIS SILVA (REU)

CESAR ROBERTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 18 de março de 2020, às 

13h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. CANARANA, 17 de 

janeiro de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE GROSS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57087 Nr: 2505-35.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Borges da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 1. INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para obter as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do 

executado, isso porque a quebra do sigilo fiscal somente é admitida em 

casos excepcionais, que não foram demonstrados pelo exequente no 

caso em destaque.

 2. INTIME-SE o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente medidas capazes de solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55480 Nr: 1515-44.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BEBIDAS HORIZONTE LTDA. EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, COCA COLA CONCENTRADOS E REFRIGERANTES 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, Fábio Roberto Ucker - OAB:, FERNANDO EMILIO 

TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline dos Santos 

Accioli - OAB:211030, Marcelo Beltrão da Fonseca - OAB:62.974-RJ, 

PABLO ALMADA DE OLIVEIRA - OAB:167045

 iii. INDEFIRO o pedido de apresentação de resultados do atual distribuidor 

Coca Cola de Canarana/MT para perícia. Insta salientar que referida prova 

mostra-se demasiada e desnecessária ao feito, porquanto a atual política 

de empresa estranha ao feito em nada influi no mérito e determinar a 

juntada de referidos documentos acarretaria em quebra de sigilo 

empresarial.iv. No que concerne ao pedido de oitiva de testemunhas, 

vislumbra-se que as testemunhas Claudionor de Souza Dutra e 

Claudiomiro Mattes Machry foram ouvidas em audiência instrutória (fl. 

339). Eventuais oitivas encontram-se preclusas, uma vez que fora 

oportunizado às partes, apresentá-las durante a oralidade.v. Observada a 

localidade em que reside a testemunha e o pedido prévio de expedição de 

carta precatória, DEFIRO o pedido de oitiva de Thiago Magalhães Altieri, a 

qual deverá ser realizada na comarca de João Pessoa/PR. Expeça-se a 

secretaria os atos necessários ao seu comprimento. vi. Em seguida, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se sobre as provas produzidas, 
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no prazo de quinze dias.Em caso de inércia, certifique-se a secretaria. 

Retifique-se o polo passivo. Expeça-se Carta Precatória. Intimem-se. 

Cerifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 56883 Nr: 2389-29.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI DOMÊNICO DIEHL & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRAGA ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20.109-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do teor da certidão de fl. 77, INTIME-SE a parte exequente para 

que impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 2. Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55412 Nr: 1476-47.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elide Broetto Ris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 559,84(quinhentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos, sendo R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) referente a 

Custas Judiciais e R$ 146,44(cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos ) referente a Taxa Judiciária, conforme a r. sentença de 

fls 89/90 e 90v°, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do site: arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48880 Nr: 1104-35.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA SPRICIGO ME, FÁBIO MARCOS 

PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720/MT, DAUANY SGARAVATTI - OAB:OAB/MS 18.926, Marco 

André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 668,08(seiscentos e 

sessenta e oito reais e oito centavos)conforme a r. sentença de fls 

106/106 vº e acordo juntado aos autos - fls 103/105, sob pena de 

inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia poderá ser 

emitida através do site: arrecadacao - Custas e Taxas finais 

remanescentes, e posteriormente protocolada no Fórum da Comarca de 

Canarana-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-55.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE FREITAS ENGLERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

07/12/2017, às 14horas, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/01/2020, às 16h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARTH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER VAHL OAB - MT24473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do retorno 

dos autos da Instância superior. Canarana-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOAO STRAGLIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do retorno 

dos autos da Instância superior. Canarana-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000042-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Resende Cardoso (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000042-79.2020.8.11.0024. AUTOR(A): CRISTIANE FERNANDES SOLDA 

ALVES, VALDIR ALVES JUNIOR REU: PAULO RESENDE CARDOSO Vistos, 

etc. Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, 

verifica-se que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça 

gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que 

compõem o feito, não é crível que não tenha condições de arcar com as 

custas processuais. Assim sendo, deve ser oportunizada à parte 

requerente a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência. 

CONCLUSÃO Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do Código de 

Processo Civil, oportunizo à parte autora a comprovação da insuficiência 

de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos. 

Certifique-se eventual silêncio. Chapada dos Guimarães/MT, 23 de janeiro 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001964-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LANCELOTTI FAVERO OAB - MT25904/O (ADVOGADO(A))

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte requerida para manifestação, no prazo legal, acerca dos 

embargos declaratórios apresentados pela parte requerente, ante os 

supostos efeitos infringentes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 2549-35.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Stefany Tostes, Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BARBOSA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de março de 2020, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33276 Nr: 2961-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33354 Nr: 2868-18.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 2857-86.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33453 Nr: 2864-78.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 
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feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36467 Nr: 3204-85.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clemance Almeida Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36689 Nr: 3394-48.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziario Ramos da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37377 Nr: 3925-37.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Magalhães London

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Dessa forma, com fundamento no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil c/c o artigo 40, § 4.º da Lei n° 6830/80, declaro, de 

ofício, por sentença, extinto o presente processo executivo.Isento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do 

feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 3665-18.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 

162/163verso.II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas 

nos incisos do art. 535, do CPC.III. Advirta-se a parte executada de que 

(art. 535, §2° e §3° do CPC): a) caso alegue excesso de execução, 

deverá indicar e declarar de imediato o valor que entende correto, sob 

pena de não conhecimento da arguição; b) não impugnada a execução ou 

rejeitadas suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do 

tribunal competente ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno 

valor em favor da parte exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Sem 

prejuízo do acima exposto, tendo em vista que até a presente data não foi 

comprovada nos autos a ordem de implantação do benefício 

previdenciário, conforme determinado anteriormente, intime-se o INSS, por 

intermédio de seu Gerente Executivo, para, no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, comprovar no presente feito o cumprimento da 

ordem judicial, sob pena de: a) ser requisitada a instauração de 

procedimento policial para a apuração de eventual crime de prevaricação 

ou desobediência (Código Penal, artigos 319 e 330); b) ser oficiado ao 

órgão disciplinar competente para a abertura de procedimento 

administrativo visando a apuração/aplicação de sanção disciplinar contra 

o servidor recalcitrante; c) ser remetida cópia dos autos ao Ministério 

Público Federal para o eventual ajuizamento de ação de improbidade 

administrativa contra o servidor recalcitrante, nos termos do artigo 11, 

inciso II, da Lei n° 8.429/1992.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80079 Nr: 1210-75.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Daltro Filho, José de Souza Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR PEREIRA - 

OAB:20914/O

 Desta feita, evidenciados indícios suficientes da existência de atos de 

improbidade, estando a inicial em devida forma e inocorrentes as 

hipóteses de rejeição do art. 17, §8°, da Lei n° 8.429/1992, com fulcro no § 

9° do mesmo artigo, recebo a petição inicial e determino a citação dos 

demandados, para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis. Consigne-se no mandado de citação e intimação que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, Código de Processo Civil).Após, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público. Posteriormente, em sendo o caso, intime-se a parte 

autora para que manifeste nos termos do art. 350 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes da presente decisão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80764 Nr: 1432-43.2016.811.0024

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cleonice Lima Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEONICE LIMA QUEIROZ, Cpf: 

04197056192, Rg: 21284210, Filiação: Osvaldina Alves Lima e Osmarlindo 
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Queiroz Monteiro, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 

06592212195. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas.Intime-se. Ciência ao MP.Após, o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 23 de janeiro de 2020

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62187 Nr: 1989-35.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogilda Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

representante legal, dia DJE, para que no prazo de 05 dias em lei 

manifeste-se nos autos, sob pena de devolução dos autos ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38045 Nr: 465-71.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denirdes Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, Keyla da Silva Belido - OAB:MT/15.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

representante legal, via DJE, para que no prazo de 05 dias manifeste-se 

nos autos, sob pena de remessa ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76999 Nr: 3320-81.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Desnecessária nova intimação do ente autor da demanda, uma vez que 

tal intimação para tal finalidade já ocorreu, deixando-se transcorrer o 

prazo para réplica, conforme certidão de fl. 140. O que torna preclusa a 

manifestação nesse sentido.

 Passo, portanto, ao saneamento do feito.

 Analisando os autos nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, não há questões pendentes para esta fase processual, de 

modo que declaro saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do Código de 

Processo Civil, mantenho o disposto no art. 373 do mesmo diploma, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao 

requerido os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir. Consigne-se que em caso de prova 

testemunhal, o rol deverá ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de 

preclusão da prova e, em caso de produção de prova pericial, a forma de 

perícia e os quesitos também deverão ser apresentados no prazo acima, 

sob pena de preclusão. Após, vistas ao Ministério Público para a mesma 

finalidade.

 Fixo como pontos controvertidos: a) o efetivo exercício da posse e b) a 

ocorrência de eventual esbulho possessório pela parte requerida.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93369 Nr: 2616-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE FREITAS MARTINS BARBOSA, OLGA MARIA 

DE FREITAS MARTINS, RAFAEL DE FREITAS MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT

 Vistos, etc.

 I. Acolho o parecer ministerial de 11.12.2019, de modo que determino seja 

realizada por oficial de justiça avaliação dos bens que compõem o acervo 

hereditário, conforme estabelece o art. 630, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Com relação ao(s) bem(ns) de outra comarca, expeça(m)

-se carta(s) precatória(s) para a mesma finalidade.

 II. Deverá o(a) oficial(a) de justiça atentar ao disposto nos arts. 872 e 873 

do Código de Processo Civil, quando então, deverá o inventariante 

providenciar o recolhimento das custas e demais providências 

necessárias para a prática do ato processual.

 III. Entregue(s) o(s) laudo(s) de avaliação, manifestem as partes, a 

Fazenda Pública Estadual e o Ministério Público no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94304 Nr: 3060-33.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Cleudson Luiz Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:MT 16297-O, EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Vistos, etc.

 I. Ao que se nota da inicial, ainda não foi levada a feita a notificação de 

Cleudson Luiz Fernandes, de modo que determino seja levado a feito o ato 

processual no endereço declinado nos autos.

 II. Sem prejuízo do exposto, defiro o pedido de sucessão processual por 

parte do Ministério Público, o que faço com fundamento no art. 5°, § 3°, da 

Lei n° 7.347/1985, já que, conforme informação apresentada nos autos, o 

demandado Dênio Peixoto Ribeiro atualmente é Prefeito Municipal de 

Planalto da Serra, a quem, portanto, cabe a representação processual do 

ente autor da demanda. De maneira que, para garantir a lisura do 

processo e a efetividade da tutela coletiva a sucessão processual se 
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impõe. Dessa forma, promovam-se as retificações necessárias no 

Sistema Apolo.

 III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 438-54.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Verde Agrícola LTDA, Francisco Miguel 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Luiz da Araújo - 

OAB:2909 - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos César Josetti Flores 

- OAB:8.933, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Ronaldo Luiz da 

Araújo - OAB:2909 - MT.

 I.Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, o que faço para reconhecer como devido o valor depositado à 

fl. 193 (referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença), 

autorizando, desde já, o seu levantamento. II.Nos termos da 

fundamentação anterior, reconheço como devida a multa processual e 

honorários advocatícios, ambos na proporção de 10% (dez por cento) do 

valor do débito, isto é, do valor depositado, nos termos do art. 523, § 1°, 

do Código de Processo Civil.III.Em razão da sucumbência recíproca, fixo 

em desfavor da parte impugnada (ora requerida), honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. IV. Intimem-se ambas as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem suas 

respectivas memórias de cálculos, requerendo o que entenderem de 

direito. V. Certifique-se eventual silêncio. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 722 Nr: 112-51.1999.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Beneti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Médica de Mato Grosso, Gilmar 

Francisco Milan, Air Praeiro Alves, Marilda Marques Silva Milan, Ronaldo 

Rascher, Luiza Helena Lopes Rascher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Beneti - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Air Praeiro Alves - OAB:4387, 

João Batista Beneti - OAB:3065/MT, JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:MT 19462, MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - 

OAB:18555

 Vistos, etc. I. O que se nota do pedido de fl. 433/435 é que os requeridos 

Gilmar Francisco Milan e Marilda Marques Silva pretendem, neste momento 

processual – qual seja, o de cumprimento da sentença – manter-se na 

posse do imóvel cuja transferência fora declarada nula de pleno direito 

(com trânsito em julgado nesse sentido) até indenização de alegadas 

benfeitorias que teriam construído no local da posse.Todavia, constata-se 

que, tal qual formulado, o pedido é novo na lide, uma vez que a sentença a 

qual se almeja cumprimento e os acórdãos subsequentes que a 

convalidaram não fazem sequer menção à retenção do imóvel para 

pagamento de possíveis benfeitorias, às quais, de igual modo, não são 

sequer declaradas e de igual modo não foram averbadas, em tempo, às 

margens das matrículas imobiliárias. Dessa maneira, repita-se, como no 

presente momento processual busca-se apenas o estrito cumprimento da 

ordem transitada em julgado (tal qual proferida), deixo de conhecer o 

pedido referente à indenização pelas benfeitorias por ser incabível nesta 

quadra processual, devendo ser pleiteado em outra demanda intentada 

com tal finalidade. À parte da questão referente à natureza de tais 

benfeitorias para efeito de indenização, registro que condicionar a imissão 

da posse ao pagamento de benfeitorias consubstanciaria reforma da 

sentença proferida por este juízo às fls. 161/165 e do acórdão do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a confirmou, 

reconhecendo a nulidade absoluta das cartas de aforamento que 

ensejaram a transferência dos imóveis ao domínio particular. Assim, o 

pedido é manifestamente descabido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 4741-38.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRDES BENEDITA DUARTE DOS ANJOS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intiamr a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas derradeiras 

alegações, por memorais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 12-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Bezerra Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilêa da Silva Oliveira, Espólio de José 

Joaquim de Oliveira, Andreia Aparecida de Oliveira, Jose Alexandre de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução das correspondências que postaram as cartas de 

citação.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000111-48.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000111-48.2019.8.11.0024. REQUERENTE: RENATA PRADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001319-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORVADES FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001319-04.2018.8.11.0024. AUTOR(A): ORVADES FERREIRA BORGES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CHAPADA DOS 
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GUIMARÃES, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64116 Nr: 159-97.2014.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliney Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Sem delongas, compulsando os autos, não se depara com qualquer 

documento capaz de comprovar o óbito do proprietário da área, que 

justificasse a indicação do seu espólio no polo passivo, tampouco foram 

apresentados os herdeiros e a sua localização. Afinal, o próprio 

documento de fl. 133 indica o endereço do requerido.

Firmada essa premissa, até que se comprove acerca do estado natural do 

requerido, bem como o esgotamento da tentativa de sua localização ou de 

seus herdeiros, é prematura a citação por edital já realizada nos autos.

1 – Dessa feita, em consonância com os demais processos que tramitam 

em apenso, que também indicam o espólio de Joaquim Carvalho dos 

Santos no polo passivo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

dias, (a) apresentar a certidão de óbito de Joaquim Carvalho dos Santos 

ou o seu endereço para a citação pessoal e (b) na hipótese de se 

comprovar o óbito do requerido, indicar os herdeiros, com a respectiva 

documentação e endereço para a localização a fim de serem citados, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

2 – Cumpridos os itens anteriores, PROMOVA-SE a retificação na 

autuação e distribuição, bem como EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação pessoal da parte requerida ou do seu espólio.

3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 10 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96604 Nr: 4276-29.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAIQUE CÉSAR FONSECA - 

OAB:26270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17249/O

 SENTENÇA

Trata-se de execução de alimentos em que, após a determinação da 

prisão civil, o executado quitou integralmente a dívida cobrada, como 

informado pela própria parte exequente (Ref. 46). A parte exequente 

pugnou, ainda, pela expedição de alvará para levantamento do valor 

depositado em Juízo.

O Parquet manifestou favorável ao levantamento da quantia pela parte 

exequente e à soltura da parte executada (Ref. 49).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que o devedor, após o cumprimento do mandado de 

prisão, procedeu ao pagamento da dívida exigida (Ref. 38), de modo que, 

satisfeita a obrigação, é de ser reconhecida a extinção do feito.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução de 

alimentos, com fundamento no art. 924, II, c/c o art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte executada ao pagamento das despesas e custas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados em 10% do valor executado, na forma do art. 98, § 

2º, do CPC.

No mais, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada em 

favor da parte exequente, observando-se a conta bancária indicada na 

petição de Ref. 46.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, acerca do levantamento da 

quantia em seu favor.

Outrossim, considerando que não persistem mais os motivos ensejadores 

da prisão do executado Sandro José de Aguiar, DETERMINA-SE que o 

mesmo seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

EXPEÇA-SE alvará de soltura, encaminhando-o ao Juízo competente, 

devendo o réu ser posto imediatamente em liberdade.

CIÊNCIA ao MPE e à defesa.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações e baixas 

regulares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 120306 Nr: 2859-70.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Lemes de Souza, Leonardo Luan 

Maciel Almeida, Hernandes Anjos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626

 .CONCLUSÃONa forma do artigo 563 e seguintes do CPP declaro a 

nulidade, da segunda parte dos interrogatórios dos acusados LUIZ 

ANTÔNIO LEMES DE SOUZA e LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA , 

especialmente após manifestarem o desejo de permanecerem em silêncio, 

devendo ser desconsiderado toda resposta após tal móvel e, 

consequentemente, declaro encerrada a instrução, devendo as partes 

serem intimadas para apresentarem suas alegações finais, vindo-me após 

conclusos para sentença.Intimem-se o MP, Defensoria e Advogado, este 

por DJE.Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-62.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JERUS SOUZA SAAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Da análise da peça 

inicial e de seus documentos verifica-se que a parte autora não informou 

ou juntou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

Comprovado o recolhimento das custas do processo na forma 

determinada acima, passa-se desde já a análise da demanda. Trata-se de 

busca e apreensão ajuizada visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a 

inicial com os documentos, dentre eles o contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente. Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 
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recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO TRENTO OAB - PR73745 (ADVOGADO(A))

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILEA FLEURY DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28338835/28339327 informando o pagamento da 

quinta parcela, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 

27 de janeiro de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000085-84.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: MADALENA DE MORAES 

SAVASSA NEVES EXECUTADO: TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES 

LTDA. Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido no 

ID 22289705. Transcorrido o prazo, intime-se a parte promovente para que 

se manifeste no prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães-MT, 09 de setembro de 2019. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE HOFMANN FEITOSA (REU)

 

Intimação do advogado da parte requerente da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 27/02/2020 Hora: 15:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOCESE DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca do CNPJ correto da parte requerida, uma vez que o processo está 

parado nesta Secretaria desde 18/11/2019 na tarefa remeter ao 2º grau e 

em todas tentavas de envio aparece a mensagem CNPJ divergente. Em 

consulta realizada por telefone foi informado o CNPJ 20.986.630/0009-41 

como sendo desta Paróquia, sendo que a mesma pertence à Paróquia de 

Primavera do Leste - MT. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de janeiro de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROCHA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-02.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JONATAS 

ROCHA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/02/2020 Hora: 

15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS ROCHA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-84.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JONATAS 

ROCHA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-39.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAULA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000077-39.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JESSICA PAULA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 
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SILVA POLO PASSIVO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000508-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES LEAL FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 27 de janeiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000090-43.2017.8.11.0024 Exequente: CONDOMINIO 

ESTANCIA DO JAMACA Executada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA comprova aos Ids 

de nº. 25275785, 25275786, 25275787 e 25275788 que cumpriu com a 

determinação exarada pela Egrégia Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, dando por encerrado o cumprimento de sua 

obrigação. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais 

que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-88.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002016-88.2019.8.11.0024 Requerente: ADAIR DA SILVA 

GERVASIO Reclamado: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. A Preliminar de ausência 

de procuração valida não merece guarida, tendo em vista que dá analise 

dos autos em especial do termo de audiência de tentativa de conciliação é 

de observar que se trata da mesma pessoa que assinou a procuração 

fora a mesma que se fez presente a audiência, não havendo assim que se 

falar em dever de regularização. Superada a preliminar, passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por ADAIR DA SILVA GERVASIO em face 

da VIVO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que se viu surpresa, pois 

havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 133,27 (cento e trinta e três reais e vinte e sete 

centavos), sendo a negativação disponibilizada no sistema em 17/07/2017, 

referente ao suposto contrato número 2128640499. Afirmando que não 

possui vinculo comercial junto à empresa reclamada a justificar a inserção 

de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, afirmando que a reclamante 

contraiu dívida inadimplida referente a serviços de telefonia, sendo a linha 

telefônica nº (65) 99636- 1675, adquirida em 17.04.2013, da modalidade 

Pré-Paga para o pacote de serviços Vivo Controle Digital – 3 GB, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. Nota-se 

ainda que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas 

da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que 

não juntou aos autos contrato, extrato das faturas pagas e ordens de 

serviços, apenas telas sistêmicas com o cadastro que alega ser de 

titularidade da Autora. Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Assim, faz jus o Requerente à desconstituição do débito 

negativado. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII 
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e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que resta cabível, pois a DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido: “JECCRS-0001439) RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO 

AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA PELA PARTE RÉ DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. 

ALEGAÇÃO QUE OS VALORES ERAM RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 

99873451 QUE NÃO FOI PROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. 1. A 

versão da parte autora não foi contraditada pela requerida, não tendo esta 

comprovado a regularidade do débito que determinou a inscrição do nome 

do autor em cadastro de inadimplentes. 2. Como relatado na inicial, o 

prefixo objeto do cancelamento (por perda do aparelho) foi o de número 

(51) 99873451, sendo que em face do pedido de cancelamento do serviço 

o autor adquiriu novo telefone, prefixo (51) 85573451. 3. A ré alegou que 

o débito seria "resíduo" da linha cancelada. Todavia, acostou telas 

sistêmicas do telefone que não foi cancelado (fls. 63 e ss.), o que 

demonstra total descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor comprovado o 

pedido de cancelamento e não tendo a ré comprovado a regularidade do 

"resíduo" de débito da linha cancelada, impõe-se o reconhecimento da 

irregularidade da inscrição. 5. Nesse norte, houve falha na prestação do 

serviço pela ré, o que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, na medida em que após a solicitação de 

cancelamento, o autor continuou recebendo as faturas da linha cancelada. 

6. Hipótese de dano in re ipsa que, por ser presumido, dispensa a 

efetivação de prova de sua efetiva ocorrência, deduzindo-se o prejuízo 

dos efeitos nefastos da própria inscrição indevida. 5. Valor da reparação 

do dano, fixado na origem em R$ 5.100,00 que se mantém, tendo em vista 

que o quantum está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71004381687, 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/RS, Rel. Lucas Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” 

(destaquei e sublinhei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outra negativação e ante a inexistência de 

qualquer comunicação dando conta que esta venha a ser motivo de outra 

demanda questionando sua validade de registro mesmo que com o 

deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, sendo por assim devida e 

válida até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido de condenação da requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para apenas declarar a inexistência 

do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido a título de danos morais. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, qual seja: R$ 133,27 (cento e trinta e três reais e 

vinte e sete centavos), sendo a negativação disponibilizada no sistema em 

17/07/2017, referente ao suposto contrato número 2128640499 Deixo de 

condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, arquive-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Processo nº. 1002235-04.2019.8.11.0024 Promovente: TEREZINHA DE 

OLIVEIRA NEVES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Id. 25726120 e 25726121 acompanham a inicial. O Requerido contestou 

os pedidos do autor ao Id. 26965212, aduzindo em síntese que não são 

todos os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 
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bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 

induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-56.2019.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))
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Processo nº. 1002238-56.2019.8.11.0024 Promovente: LUCILENE 

MARTINS BARBOSA ALBERNAZ Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por LUCILENE MARTINS BARBOSA ALBERNAZ contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 25729113 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26967286, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 
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dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002239-41.2019.8.11.0024 Promovente: MARIA REGINA 

DAS NEVES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

MARIA REGINA DAS NEVES contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25729758 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26968744, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 
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Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002237-71.2019.8.11.0024 Promovente: JUACI DE 

SIQUEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

JUACI DE SIQUEIRA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor 

público e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25727510 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26965978, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 
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conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001216-60.2019.8.11.0024 Promovente: JOARINA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por JOARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 22847930 a 22848316 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 24844118, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 
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municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001810-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001810-74.2019.8.11.0024 Exequente: DIEGO REIS 

CARMONA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios de atuação como 

defensor dativo no Juízo de Chapada dos Guimaraes em diversos 

processos, sendo arbitrado a importância total de 09 (nove) URH. Para 

comprovar a origem da dívida, o requerente anexou certidões de atuação 

como defensor dativo nomeado com débitos pendentes, desde o ano de 

2017 a 2019. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 8.259,67 (Oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

e sete centavos), referente às 09 (nove) URH’S, estipulados pelos 

serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e correções. O 

Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado 

pelo exequente (Vide certidão de Id. 27747279). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedidos da demanda para HOMOLOGAR a 

correspondente emissão de certidão no total de 09 (nove) URH, 

correspondente a importância de R$ 8.259,67 (Oito mil duzentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), corrigido pelo índice 

oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento 

da ação. Assim sendo, ORDENO a expedição de RPV em nome de DIEGO 

REIS CARMONA e encaminhamento para satisfação do crédito. Intime-se 

ainda a parte autora para que apresente as Certidões originais dos 

Honorários Advocatícios no Cartório deste Juizado, que deverá retê-las 

para fim de cancelamento. Transitado em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE PONTES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001402-83.2019.8.11.0024 Promovente: SILVANE PONTES 

DE ALMEIDA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

SILVANE PONTES DE ALMEIDA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 23568605, 23568606, 

23568608 e 23568610 acompanham a inicial. O Requerido contestou os 

pedidos do autor ao Id. 24845948, aduzindo em síntese que não são todos 

os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 

induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 
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determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002463-76.2019.8.11.0024 Promovente: LUCAS DE LIMA 

ANGELO Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém 

não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de comprovante de endereço em nome do autor, 
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pois dá analise do documento é de se ver que este está em nome de sua 

genitora, indicando que este ainda vive com sua mãe. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

LUCAS DE LIMA ANGELO em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por 

crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida, sendo R$ 2.337,67 (dois mil e trezentos e trinta e sete 

reais e sessenta e sete centavos) com indevida inclusão em 11/04/2017. 

O Banco por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 

2.337,67 (dois mil e trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete 

centavos) com indevida inclusão em 11/04/2017; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1001210-53.2019.8.11.0024 Promovente: PATRICIA 

FERNANDES VARGAS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por SILVANE PONTES DE ALMEIDA contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Id. 22834222, 22834223, 22834238 e 22835045 acompanham a inicial. 

O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 24831767, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 
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pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo nº. 1001214-90.2019.8.11.0024 Promovente: DEOCRECI DE 

SANTANA PEREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por DEOCRECI DE SANTANA PEREIRA contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 22845763, 22845774, 22846062, 

22846064, 22846066 e 22846069 acompanham a inicial. O Requerido 

contestou os pedidos do autor ao Id. 24831779, aduzindo em síntese que 

não são todos os servidores estaduais e municipais que serão 

beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 
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ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000692-34.2017.8.11.0024 Exequente: TEREZINHA DE 

OLIVEIRA NEVES Executado: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou a 

importância da condenação que deu origem ao Alvará de N° 

570754-4/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROMILDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001202-76.2019.8.11.0024 Promovente: JOSE ROMILDO DE 

FREITAS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

JOSE ROMILDO DE FREITAS contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor 

público e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 22799378, 22799379, 

22799381 e 22799382 acompanham a inicial. O Requerido contestou os 

pedidos do autor ao Id. 24830065, aduzindo em síntese que não são todos 

os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 
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induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-61.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDES VIEIRA DO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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Processo nº. 1001203-61.2019.8.11.0024 Promovente: ONILDES VIEIRA 

DO BOM DESPACHO Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por ONILDES VIEIRA DO BOM DESPACHO contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor público e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 22805884, 22805885, 22806342, 22806344 

e 22806357 acompanham a inicial. O Requerido contestou os pedidos do 

autor ao Id. 24830976, aduzindo em síntese que não são todos os 

servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente 

aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais que 

contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não haver 

qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento 

tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no 

último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se 

esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 
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liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000446-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE MORAES ACIOLI DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000446-72.2016.8.11.0024 Exequente: WALDENICE 

MORAES ACIOLI DE MELO Executado: MUNICIPIO DE PLANALTO DA 

SERRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de cumprimento de 

sentença no valor total de R$ 59.438,00 (cinquenta e nove mil 

quatrocentos e trinta e oito reais), fixados na sentença exequenda, ante 

ao transito em julgado da sentença proferida no id. 18106206. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública não opôs embargos à execução 

(Id 22720863). Analisando os cálculos da autora/exequente, constata-se 

que estes foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais 

indicados por este juízo na sentença. De acordo com o artigo 3º, §1º, 

inciso I, do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, é necessário que o Juízo encaminhe, 

dentre outros documentos, a sentença proferida no caso, in verbis: “Art. 

3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do Anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretária Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se houver; III – o(s) título(s) 

que deu(eram) origem ao cálculo e suas alterações; IV – o cálculo 

originário da liquidação; e V – informação referente à prioridade legal.” 

Assim, homologa-se o cálculo apresentado pela autora. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido para 

HOMOLOGAR o cálculo constante R$ 59.438,00 (cinquenta e nove mil 

quatrocentos e trinta e oito reais), referente a condenação imposta na 

sentença proferida no processo de conhecimento. (id. 15517283) e, 

ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, conforme determina o 

Provimento nº 11/2017-CM em nome de WALDENICE MORAES ACIOLI DE 

MELO e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do 

crédito. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON GONZAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000235-36.2016.8.11.0024 Exequente: JOILSON 

GONZAGA DE OLIVEIRA Executado: VIA VAREJO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação ao qual o exequente 

manifestou concordância ao ID. 27510568 e igualmente apresentou os 

dados bancários de sua patrona para a expedição de competente Alvará. 

Pelo exposto, ante o cumprimento da sentença, entendo por bem extinguir 

a presente execução ante a satisfação das obrigações. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil, para tanto, DETERMINO que se expeça o necessário 

Alvará dos valores que se encontram depositados e vinculados a estes 

autos em nome e dados do patrono, conforme dados de Id. 27510568. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. A senhora Gestora as 

providencias que se fizerem necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000916-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000916-35.2018.8.11.0024 Exequente: PABLO RAMIRES 

FONSECA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Passo a análise do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios de atuação como 

defensor dativo no Juízo de Chapada dos Guimaraes em diversos 

processos, sendo arbitrado a importância total de 12 (doze) URH. Para 

comprovar a origem da dívida, o requerente anexou certidões de atuação 

como defensor dativo nomeado com débitos pendentes, desde o ano de 

2017 a 2019. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 11.777,95 (onze mil setecentos e setenta e sete reais e noventa 

e cinco centavos), referente às 12 (doze) URH’S, estipulados pelos 

serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e correções. O 

Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado 

pelo exequente (Vide certidão de Id. 19688804). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedidos da demanda para HOMOLOGAR a 

correspondente emissão de certidão no total de 12 (doze) URH, 

correspondente a importância de R$ 11.777,95 (onze mil setecentos e 

setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), corrigido pelo índice 

oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento 

da ação. Assim sendo, ORDENO a expedição de RPV em nome de PABLO 

RAMIRES FONSECA e encaminhamento para satisfação do crédito. 

Intime-se ainda a parte autora para que apresente as Certidões originais 

dos Honorários Advocatícios no Cartório deste Juizado, que deverá 

retê-las para fim de cancelamento. Transitado em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-50.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002316-50.2019.8.11.0024 Promovente: JAIRO JUNIOR DA 

SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

JAIRO JUNIOR DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor 

público e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25961023, 25961035, 

25961038, 25961491, 25961497, 25961500 e 25961502 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 27561483, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 
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como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000446-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE MORAES ACIOLI DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000446-72.2016.8.11.0024 Exequente: WALDENICE 

MORAES ACIOLI DE MELO Executado: MUNICIPIO DE PLANALTO DA 

SERRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de cumprimento de 

sentença no valor total de R$ 59.438,00 (cinquenta e nove mil 

quatrocentos e trinta e oito reais), fixados na sentença exequenda, ante 

ao transito em julgado da sentença proferida no id. 18106206. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública não opôs embargos à execução 

(Id 22720863). Analisando os cálculos da autora/exequente, constata-se 

que estes foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais 

indicados por este juízo na sentença. De acordo com o artigo 3º, §1º, 

inciso I, do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, é necessário que o Juízo encaminhe, 

dentre outros documentos, a sentença proferida no caso, in verbis: “Art. 

3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do Anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretária Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se houver; III – o(s) título(s) 

que deu(eram) origem ao cálculo e suas alterações; IV – o cálculo 

originário da liquidação; e V – informação referente à prioridade legal.” 

Assim, homologa-se o cálculo apresentado pela autora. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido para 

HOMOLOGAR o cálculo constante R$ 59.438,00 (cinquenta e nove mil 

quatrocentos e trinta e oito reais), referente a condenação imposta na 

sentença proferida no processo de conhecimento. (id. 15517283) e, 

ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, conforme determina o 

Provimento nº 11/2017-CM em nome de WALDENICE MORAES ACIOLI DE 

MELO e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do 

crédito. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 
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Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000309-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000309-22.2018.8.11.0024 Exequente: JOAO ALVES 

BATISTA Executado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de cumprimento de 

sentença no valor total de R$ 5.547,48 (Cinco mil quatrocentos e quarenta 

e sete reais e quarenta e oito centavos), fixados na sentença exequenda, 

ante ao transito em julgado da sentença proferida no id. 15406413. 

Regularmente intimada, a Fazenda Pública não opôs embargos à execução 

(Id 19433940). Analisando os cálculos do autor/exequente, constata-se 

que estes foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais 

indicados por este juízo na sentença. De acordo com o artigo 3º, §1º, 

inciso I, do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento 

e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, é necessário que o Juízo encaminhe, 

dentre outros documentos, a sentença proferida no caso, in verbis: “Art. 

3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do Anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretária Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se houver; III – o(s) título(s) 

que deu(eram) origem ao cálculo e suas alterações; IV – o cálculo 

originário da liquidação; e V – informação referente à prioridade legal.” 

Assim, homologa-se o cálculo apresentado pela autora. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido para 

HOMOLOGAR o cálculo constante R$ 5.547,48 (Cinco mil quatrocentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente a 

condenação imposta na sentença proferida no processo de 

conhecimento. (id. 15406413) e, ORDENO a expedição de OFICIO 

REQUISITÓRIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome 

de JOAO ALVES BATISTA e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para 

satisfação do crédito. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BENEDITA DE FREITAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001362-23.2019.8.11.0050 Promovente: FATIMA BENEDITA 

DE FREITAS Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

FATIMA BENEDITA DE FREITAS contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 21615464, 21615465 e 

21615468 acompanham a inicial. O Requerido não contestou os pedidos 

do autor. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 395 de 792



entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002228-12.2019.8.11.0024 Promovente: SEBASTIAO 

MARIO DE OLIVEIRA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Cobrança proposta por 

SEBASTIAO MARIO DE OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, proventos ou 

pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda 

salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem 

como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor público 

aposentado e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25720981 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos da autora ao Id. 26440138 e 

documentos aos Ids. 26440139, 26440140 e 26440191, aduzindo em 

síntese que somente servidores públicos integrantes do poder Judiciário, 

Legislativo e do Ministério Publico é que possuem direito a eventual 

diferencial, isso porque os vencimentos dos que integram o poder 

Executivo, eram estipulados e pagos com base no último dia do mês, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente 

de direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se 

que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do 

art. 335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de 

modo passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de 

prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, 

a lesão se opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a 

prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se 

retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: 

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da 

pretensão da Parte Requerente, constato que os valores buscados, em 

tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas 

pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos 

fatos geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a autora é servidora pública estadual 

aposentada – na função de Professora - e busca a incorporação aos 

seus proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 
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perda salarial no período de 2008 a 2012. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, servidor público estadual, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF). 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94, que determina a necessidade de se considerar à data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO 

COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. 

(...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de 

Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, 

nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência 

privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência 

jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos 

antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de 

acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei 

nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na 

conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de 

parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser 

compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 

1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira 

Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

PODER EXECUTIVO. LEI N.º 8.880/94. CONVERSAO DE VENCIMENTOS EM 

URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. 1. As regras de 

conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e 

aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam 

eles federais, distritais, estaduais ou municipais. 2. Os servidores do 

Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com 

a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a 

URV da data do efetivo pagamento.3. Agravo regimental improvido. (STJ - 

AgRg no REsp 833.666/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, que os 

Professores, servidores do poder executivo estadual, também possuem o 

direito a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea 

de critério de conversão de Cruzeiro Real em URV, adotando-se a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994. Neste ponto, verifico que a autora juntou aos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

estadual 1104200/1104197. Quanto ao pedido de aplicação do percentual 

de 11,98% no salário do autor, o mesmo devido aos servidores do 

judiciário, anoto que o pagamento desses últimos servidores sempre 

ocorreu, por força do disposto na Constituição Federal, em torno do 

vigésimo dia de cada mês, quando do repasse a que se refere o seu art. 

168, o que acabou gerando, em época de inflação acentuada, uma 

considerável diferença no respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na 

hipótese dos autos, a autora, servidora público estadual aposentada, 

embora pertencentes ao quadro do Poder Executivo, recebe seus 

vencimentos em datas variáveis. Assim o percentual de 11,98% não pode 

ser aplicado de forma aleatória aos servidores do referido Poder, tendo 

em vista que, quanto a estes, não há sequer a presunção de que os 

mesmos, à época, percebiam os seus salários entre o dia 20 e 22 do mês, 

já que o Poder Executivo não se encontra dentre o rol de Poderes cujo 

repasse da dotação orçamentária está agendado para o dia 20 do mês 

pelo artigo 168 da CF, cabendo a verificação, em cada caso concreto, da 

ocorrência ou não de perda salarial, o que depende das datas em que 

efetivamente, nos meses de referência, ocorreram os respectivos 

pagamentos. No que diz respeito ao reajuste no percentual de 11,98%, o 

Superior Tribunal Federal já se manifestou: “RECURSO. Extraordinário. 

Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos. 

Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. 

Agravo regimental provido. Extraordinário conhecido e provido. Ação 

julgada improcedente. A recomposição de 11,98% na remuneração dos 

servidores, por erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos 

do Poder Executivo. Decisão: A Turma deu provimento ao agravo 

regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo de instrumento 

para, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, 

nos termos do voto do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 

394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 

Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 

00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO 

MOFREITA). De outro norte, sobre a alegação do requerido de que a 

autora não comprovou a efetiva perda salarial, obviamente que se trata de 

informação que deveria ser trazida aos autos pelo Estado de forma 

detalhada e individualizada na referida defesa, uma vez que a 

transformação do salário da autora para URV coube à Administração 

Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA 

CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM REAL. DIFERENÇAS 

RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. 

INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO DA 

DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIA TER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de produzir prova quanto à 

existência de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pela autora, 

o que não ocorreu. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 
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PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das 

diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, 

a partir do período não prescrito (01/11/2008), tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na 

remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor 

passar por uma reestruturação remuneratória. A verba referente ao 

período de 01/11/2008 a 29/06/09, data em que a Lei 11.960/09 entrou em 

vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com 

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e 

considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada 

vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado 

no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013. . 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 

496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002227-27.2019.8.11.0024 Promovente: MARIA 

MADALENA MONTEIRO CALDAS Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Cobrança proposta por 

MARIA MADALENA MONTEIRO CALDAS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública aposentada e que sofreu prejuízos financeiros, quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25720584, 

25720585, 25720586, 25720587 e 25720588 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos da autora ao Id. 26440138 e documentos 

aos Ids. 26554403, 26554404, 26554405 e 26554406, aduzindo em 

síntese que somente servidores públicos integrantes do poder Judiciário, 

Legislativo e do Ministério Publico é que possuem direito a eventual 

diferencial, isso porque os vencimentos dos que integram o poder 

Executivo, eram estipulados e pagos com base no último dia do mês, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente 

de direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se 

que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do 

art. 335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de 

modo passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de 

prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, 

a lesão se opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a 

prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se 

retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: 

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da 

pretensão da Parte Requerente, constato que os valores buscados, em 

tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas 

pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos 

fatos geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a autora é servidora pública estadual 

aposentada – na função de Professora - e busca a incorporação aos 

seus proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial no período de 2008 a 2012. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, servidor público estadual, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF). 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94, que determina a necessidade de se considerar à data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO 

COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. 

(...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de 

Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, 

nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência 

privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência 

jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos 

antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de 

acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei 

nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na 

conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de 

parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser 

compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 

1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira 

Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

PODER EXECUTIVO. LEI N.º 8.880/94. CONVERSAO DE VENCIMENTOS EM 

URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. 1. As regras de 

conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e 

aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam 
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eles federais, distritais, estaduais ou municipais. 2. Os servidores do 

Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com 

a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a 

URV da data do efetivo pagamento.3. Agravo regimental improvido. (STJ - 

AgRg no REsp 833.666/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, que os 

Professores, servidores do poder executivo estadual, também possuem o 

direito a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea 

de critério de conversão de Cruzeiro Real em URV, adotando-se a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994. Neste ponto, verifico que a autora juntou aos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

estadual 1104200/1104197. Quanto ao pedido de aplicação do percentual 

de 11,98% no salário do autor, o mesmo devido aos servidores do 

judiciário, anoto que o pagamento desses últimos servidores sempre 

ocorreu, por força do disposto na Constituição Federal, em torno do 

vigésimo dia de cada mês, quando do repasse a que se refere o seu art. 

168, o que acabou gerando, em época de inflação acentuada, uma 

considerável diferença no respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na 

hipótese dos autos, a autora, servidora público estadual aposentada, 

embora pertencentes ao quadro do Poder Executivo, recebe seus 

vencimentos em datas variáveis. Assim o percentual de 11,98% não pode 

ser aplicado de forma aleatória aos servidores do referido Poder, tendo 

em vista que, quanto a estes, não há sequer a presunção de que os 

mesmos, à época, percebiam os seus salários entre o dia 20 e 22 do mês, 

já que o Poder Executivo não se encontra dentre o rol de Poderes cujo 

repasse da dotação orçamentária está agendado para o dia 20 do mês 

pelo artigo 168 da CF, cabendo a verificação, em cada caso concreto, da 

ocorrência ou não de perda salarial, o que depende das datas em que 

efetivamente, nos meses de referência, ocorreram os respectivos 

pagamentos. No que diz respeito ao reajuste no percentual de 11,98%, o 

Superior Tribunal Federal já se manifestou: “RECURSO. Extraordinário. 

Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos. 

Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. 

Agravo regimental provido. Extraordinário conhecido e provido. Ação 

julgada improcedente. A recomposição de 11,98% na remuneração dos 

servidores, por erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos 

do Poder Executivo. Decisão: A Turma deu provimento ao agravo 

regimental no agravo de instrumento e acolheu o agravo de instrumento 

para, desde logo, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, 

nos termos do voto do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 

394077 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 

Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 

00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO 

MOFREITA). De outro norte, sobre a alegação do requerido de que a 

autora não comprovou a efetiva perda salarial, obviamente que se trata de 

informação que deveria ser trazida aos autos pelo Estado de forma 

detalhada e individualizada na referida defesa, uma vez que a 

transformação do salário da autora para URV coube à Administração 

Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA 

CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM REAL. DIFERENÇAS 

RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. 

INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO DA 

DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIA TER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de produzir prova quanto à 

existência de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pela autora, 

o que não ocorreu. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das 

diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, 

a partir do período não prescrito (01/11/2008), tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na 

remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor 

passar por uma reestruturação remuneratória. A verba referente ao 

período de 01/11/2008 a 29/06/09, data em que a Lei 11.960/09 entrou em 

vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com 

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e 

considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada 

vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado 

no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013. . 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 

496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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Processo nº. 1001405-38.2019.8.11.0024 Promovente: ANA RODRIGUES 

DE AMORIM Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

ANA RODRIGUES DE AMORIM contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 23575234, 23575237, 

23576144, 23576145, 23576153, 23576158 e23576165 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 24847801, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 400 de 792



de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000017-37.2018.8.11.0024 Exequente: GERCINO 

APARECIDO DE OLIVEIRA Executado: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença opostos 

por REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de 

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA, versando sobre o erro de cálculo e 

excesso de execução. Antes de adentrar ao mérito do excesso de 

execução, informo que a nomenclatura que será utilizada na decisão é 

aquela constante do artigo 52, IX da Lei 9.099/99, isto é, EMBARGOS A 

EXECUÇÃO. Da analise dos autos em especial da memória de cálculos 

apresentados pelo exequente é de se ver que este apresentou calculo 

atualizado de acordo com os parâmetros da sentença proferida em sede 

deste Juízo de Direito, tendo aplicado o percentual de 10% (dez por cento) 

a título de taxa de Administração. Todavia, a executada veio aos autos 

reclamando a aplicação da referida taxa ao percentual de 18% (dezoito 

por cento), bem como a não aplicação de juros, pois não teria ocorrido 

contemplação ou encerramento do grupo, devendo a presente execução 

obedecer os dispositivos do artigo 22, § 2º e 30, da Lei 11795/2008. 

Desse modo, em análise acurada dos autos e de toda a decisão de 

constam do mesmo é medida imperiosa não acolher em parte os presentes 

Embargos, posto que a presente execução está amparada pela instituto da 

Coisa Julgada ao qual transitou em Julgado em 23/08/2019, para a 

interposição de recurso, sem qualquer manifestação das partes sobre os 

dispositivos do referido acordão de Id. 22932147, ao qual muito bem 

estipulou o abatimento da taxa de administração prevista contratualmente, 

além da restituição das quotas a serem pagas quando da contemplação, 

nos termos dos artigo 22 e 30 da Lei 11.795/08. Desta feita, resta 

identificado o equívoco do exequente quanto a aplicação de juros, posto 

que o autor/exequente não fora contemplado e o encerramento do grupo 

ocorreu apenas em 31/05/2016, sendo esta a data correta de aplicação de 

seus juros moratórios, conforme determinação do respectivo acordão e 

não das datas dos respectivos dispendidos que constam de seu cálculo. 

Já no que se refere a aplicação da taxa de administração pugnada pela 

executada, vejo que melhor sorte não contempla a executada, posto que 

da analise do contratado e de suas disposições gerais não existem 

qualquer indicação de suposta taxa ao percentual informado de 18% 

(dezoito por cento), existindo apenas a indicação de taxa de permanência 

de 10% (dez por cento) sobre os recursos não procurados pelos 

consorciados ou pelos participantes excluídos, devendo este ser aplicado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

Embargos à execução, declarando a existência de excesso de execução 

em percentual ainda a ser apurado por meio de novos calculo a serem 

implementados pelas partes. Por pertinência, DETERMINO que a parte 

exequente promova nova apresentação de cálculos, conforme as 

disposições contidas neste julgado e somente após, intime-se a executada 

para o fim de se manifestar sobre o novo cálculo. ISENTO de custas e 

honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-92.2019.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000218-92.2019.8.11.0024 Exequente: LUCIMAURA 

TRINDADE DE OLIVEIRA Executada: BANCO BRADESCO e VIA VAREJO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que o 

Banco EXECUTADO depositou a importância do Acordo entabulado pelas 

partes que deu origem ao Alvará de N° 559081-7/2019, dando por 

encerrado o processo. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 
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valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-60.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON LEPRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000537-60.2019.8.11.0024 Exequente: DAVIDSON LEPRI 

Executada: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. Destaco que o Banco EXECUTADO depositou a 

importância do Acordo entabulado pelas partes que deu origem ao Alvará 

de N° 564162-4/2019, dando por encerrado o processo. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-76.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA (EXEQUENTE)

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010293-76.2016.8.11.0024 Exequente: MIRACY TELES DE 

AMORIM FRANCA – ME e MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA 

Executado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade manejada 

pelo Município de Chapada dos Guimaraes/MT ao qual mediante a 

importância relacionada nos autos de R$ 53.274,44 (cinquenta e três mil 

duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), requer a 

aplicação do artigo 13, caput, II, e § 3º, II , da Lei nº. 12.153/2009, qual seja 

a expedição de precatório uma vez que a obrigação de pagar quantia 

certa ultrapassa o valor de 30 (trinta) salários mínimos, sob pena de violar 

a legislação reguladora da matéria e o próprio texto constitucional, 

conforme peticionamento de id. 25259706. Desta feita, da analise das 

argumentações da prefeitura, constata-se que estas merecem a 

procedência. Ademais, de acordo com o artigo 3º, §1º, inciso I, do 

Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, é necessário que o Juízo encaminhe, 

dentre outros documentos, a sentença proferida no caso, in verbis: “Art. 

3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do Anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretária Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: I – a sentença; II – o acórdão, se houver; III – o(s) título(s) 

que deu(eram) origem ao cálculo e suas alterações; IV – o cálculo 

originário da liquidação; e V – informação referente à prioridade legal.” 

Assim, homologa-se o cálculo apresentado pelas exequentes. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido de 

Exceção de Pré-Executada para HOMOLOGAR o cálculo constante de R$ 

53.274,44 (cinquenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e 

quarenta e quatro centavos), referente a condenação imposta na 

sentença proferida no processo de conhecimento. (id. 12895121) e, 

ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, conforme determina o 

Provimento nº 11/2017-CM em nome de MIRACY TELES DE AMORIM 

FRANCA – ME e MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1000886-97.2018.8.11.0024 Polo Ativo/Exequente: 

ISAIAS NUNES DE FREITAS Polo Passivo/Executado: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. É de se ver da análise dos 

autos que a parte executada se encontra atualmente em processo de 

recuperação extrajudicial deferida perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o 

qual foi autuado sob nº. 1088556-25.2018.8.26.0100. Deste modo, 

aplicável à espécie o Enunciado nº 51/FONAJE: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria” Em sede de juizado 

especial não se fala em suspensão da execução, como consignado na 

decisão em que admitida a recuperação judicial, ou seja, havendo o 

deferimento da recuperação judicial, ainda que em medida acautelatória, 

extingue-se a execução com a expedição do título de crédito para 

habilitação no concurso universal de credores. Nesse sentido: “EMENTA: 

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE 

IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da parte 

Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

EXTINÇÃO deste feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. 

o art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o 

art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se 

Certidão de Crédito, atualizada, conforme cálculo apresentado ao Id. 

18793145 em favor do Credor e, após, arquive-se. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Na sequência, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-96.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JURAIR DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002300-96.2019.8.11.0024 Reclamante: JURAIR DIAS DOS 

SANTOS Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

26790305). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO o reclamante ao pagamento das custas processuais, 

conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000886-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1000886-97.2018.8.11.0024 Polo Ativo/Exequente: 

ISAIAS NUNES DE FREITAS Polo Passivo/Executado: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. É de se ver da análise dos 

autos que a parte executada se encontra atualmente em processo de 

recuperação extrajudicial deferida perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o 

qual foi autuado sob nº. 1088556-25.2018.8.26.0100. Deste modo, 

aplicável à espécie o Enunciado nº 51/FONAJE: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria” Em sede de juizado 

especial não se fala em suspensão da execução, como consignado na 

decisão em que admitida a recuperação judicial, ou seja, havendo o 

deferimento da recuperação judicial, ainda que em medida acautelatória, 

extingue-se a execução com a expedição do título de crédito para 

habilitação no concurso universal de credores. Nesse sentido: “EMENTA: 

EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE 

IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015) Sendo assim, já constituído o crédito em favor da parte 

Reclamante/Credora mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

EXTINÇÃO deste feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 8º c.c. 

o art. 51, incisos II e IV, ambos da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 6º, §4º c.c. o 

art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005 c.c. Enunciado 51/FONAJE. Expeça-se 

Certidão de Crédito, atualizada, conforme cálculo apresentado ao Id. 

18793145 em favor do Credor e, após, arquive-se. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. Na sequência, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 
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Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010089-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010089-32.2016.8.11.0024 Exequente: AOTORY DA SILVA 

SOUZA Executada: VIVIAN PATRICIA BORGES DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra parcialmente solucionado que deu origem ao Alvará 

de N° 570004-3/2019. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ___________________________________________ 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO 

DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

924,II do Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a 

obrigação for satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) Razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO ANTONOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (EXECUTADO)

CEDILA BENETTI (EXECUTADO)

CÉSAR BENETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUISI RODRIGUES OAB - SP187096 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000702-44.2018.8.11.0024 Exequente: HELCIO ANTONOW 

Executado: CÉSAR BENETTI e outros PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

solucionado tendo as partes entabulado acordo. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais 

que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-95.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J & K JOIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010370-95.2010.8.11.0024 Reclamante: RONIELLY DA 

GUIA RODRIGUES VIEIRA Reclamados: J & K JOIAS LTDA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Verifica-se que mesmo após a intimação do exequente para que 

requeresse o que de direito e já decorrido todo o prazo é de se ver o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada/exequente. Com efeito, a consequência jurídica, portanto, é a 

extinção processual, consoante art. 51, §1º, da Lei 9.099/95. Assim, 
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diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao feito, não resta 

outra alternativa senão a extinção sem resolução do mérito. Confira-se 

entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. 

EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora, depois 

de transcorrido o prazo para sua manifestação nos autos, evidencia o 

desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, sem incursão meritória, 

vez que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da 

economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. Recurso Inominado 

conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios 

fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não apresentação 

de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 20130710409270ACJ, 

Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante do exposto, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do crédito, com fulcro no art. 

485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ TAQUES OLIVEIRA OAB - MT0013152A (ADVOGADO(A))

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000408-26.2017.8.11.0024 Exequente: ROGERIO MENDES 

DA SILVA Executado: BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE 

ARMARINHOS EIRELI e BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. Destaco que a EXECUTADA depositou 

a importância da condenação que deu origem ao Alvará de N° 

568397-1/2019, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001191-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001191-47.2019.8.11.0024 Exequente: HENRIQUE 

KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA Executado: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial fundada em honorários 

advocatícios de atuação como defensor dativo no Juízo de Chapada dos 

Guimaraes em diversos processos, sendo arbitrado a importância total de 

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Para comprovar a origem da 

dívida, o requerente anexou certidões de atuação como defensor dativo 

nomeado com débitos pendentes, desde o ano de 2019. Sobre o tema a 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: 

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 

FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

– POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de 

que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência 

da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 

1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários 

advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor 

(AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 

163884/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o 

recebimento do valor R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 

estipulados pelos serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e 

correções. O Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao 

valor cobrado pelo exequente (Vide certidão de Id. 28048473). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedidos da demanda para HOMOLOGAR a 

correspondente emissão de certidão no total de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Intime-se ainda 

a parte autora para que apresente as Certidões originais dos Honorários 
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Advocatícios no Cartório deste Juizado, que deverá retê-las para fim de 

cancelamento. Transitado em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000564-43.2019.8.11.0024 Reclamante: MARCOS ANTONIO 

DE CASTRO Reclamado: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

Id. 28019343. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-21.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002014-21.2019.8.11.0024 Reclamante: IVANILDO DE 

SOUZA QUEIROZ Reclamado: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado 

pelas partes INFORMADO ao Id. 28070235. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001667-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001667-85.2019.8.11.0024 Promovente: ADNA SOARES 

DA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 

prescrição do pedido de indenização por dano moral com fundamento no 

artigo 206, §3º do Código Civil de 2002, visto que o caso diz respeito a 

suposta má prestação dos serviços oferecidos pelo requerido e por isso, 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o prazo a ser 

aplicado é o de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo estabelecido no 

artigo supracitado, razão pela qual rejeito a prejudicial. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

ADNA SOARES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois haviam 

restrições em seu nome inseridas pela requerida nos valores de R$ 15,85 

(quinze reais e oitenta e cinco centavos), incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 08/09/2014, outra no valor de R$ 28,95 (vinte e 

oito reais e noventa e cinco centavos), incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 08/10/2014, outra no valor de R$ 40,32 

(quarenta reais e trinta e dois centavos), incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 10/11/2014, e outra no valor de R$ 28,21 (vinte 

e oito reais e vinte e um centavos), incluída junto aos órgãos protetivos 

desde a data de 09/12/2014 . . A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

posto que afirmou em analise ao seu sistema localizou em nome da parte 

Autora cadastrada junto a Uc sob o nº 9004455, situada na AVENIDA 

VICENTE VUOLO, BAIRRO: TANCREDO NEVES, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES/MT, o qual passou a gerar faturas mensais, além do cadastro 

no sistema interno da Ré, conforme telas sistêmicas colacionadas. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 
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problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto 

apenas as telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a 

anotação da primeira restrição. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos 

nos valores indicados na inicial; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001873-02.2019.8.11.0024 Promovente: EUNICE 

CONCEICAO LEITE Promovido: OI S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Ante a inexistência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por EUNICE 

CONCEICAO LEITE em face da OI S.A. Em síntese, aduziu a proponente 

que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois 

havia restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de R$ 312,14 

(trezentos e doze reais e quatorze centavos), incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 27/09/2015. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, posto que afirmou em analise ao seu sistema 

localizou em nome da parte Autora, Contrato nº 5051778964, junto à 

requerida desde 22.07.2015, diversamente do afirmado por ela na inicial. 

Ademais, o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte 

autora não quitou as faturas referentes que somadas totalizam o valor de 

R$ 312,14 (trezentos e doze reais e quatorze centavos), conforme telas 

sistêmicas colacionadas. Pois bem, considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 407 de 792



parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas as telas sistêmicas que, 

por si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica 

entre as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto 

se trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 312,14 (trezentos e doze reais e quatorze 

centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 

27/09/2015; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-18.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LARA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000695-18.2019.8.11.0024 Reclamante: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: JOSE DE LARA PINTO PROJETO DE SENTENÇA Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de cobrança que 

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES promove em face de JOSE DE LARA PINTO referente a 

prestação de serviços de fornecimento de àgua potável no importe total de 

R$ 1.223,68 (mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), 

relativo a faturas da prestação de serviços que não foram pagos. Para 

comprovar a origem da dívida, a requerente anexou levantamento de mês 

com débito pendentes, desde 17/09/2015 a 08/01/2019. Compulsando os 

autos, reputo verdadeiros a versão e os documentos apresentados pela 

parte Autora, uma vez que não ressai dos autos qualquer elemento em 

sentido contrário. DISPOSITIVO Assim, com fundamento no artigo 487,I do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 1.223,68 (mil 

duzentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), corrigido pelo 

índice oficial INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

ajuizamento da ação. Deixo de condenar o Reclamado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se a 

Executada para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães/MT, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001404-53.2019.8.11.0024 Promovente: HELENICE 

SIQUEIRA COSTA SALES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por HELENICE SIQUEIRA COSTA SALES contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 
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condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 23571082, 23571084, 23572347, 

23572351, 23572355, 23572357, 23572360 e 23572361 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 24846454, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 

do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000713-39.2019.8.11.0024 Embargado: MANOEL ALVES 

SOBRINHO Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, 

no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25943786. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LOPES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001354-27.2019.8.11.0024 Promovente: ADRIANA 

APARECIDA LOPES BORGES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. PRELIMINAR Afasto a preliminar 

de inépcia da petição inicial ante a ausência de extrato emitido no balcão 

dos órgãos informativos de devedores, posto que o documento anexado 

com a inicial, expedido pelo SERASA Brasil não possui aparência de 

fraude e o mesmo indica a existência de uma única restrição em nome do 

autor. Outrossim, ao impugnar respectivo documento, poderia facilmente a 

parte requerida ter anexado documento demonstrando a existência de 

outras restrições, o que não foi feito. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos 

c/c indenização por danos morais promovida por ADRIANA APARECIDA 

LOPES BORGES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois haviam restrições em seu 

nome inseridas pela requerida nos valores de R$ 93,65 (noventa e cinco 

reais e sessenta e cinco centavos), incluída junto aos órgãos protetivos 

desde a data de 20/04/2018, , e outra no valor de R$ 93,64 (noventa e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos), incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 20/05/2018. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, posto que afirmou em analise ao seu sistema 

localizou em nome da parte Autora Unidade Consumidora cadastrada, sem 

contudo apresentar qualquer elemento de prova a consubstanciar suas 

alegações . Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Portanto, entendo que mesmo 

com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não 

desincumbiu do seu ônus probatório. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no 

presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado pela 

reclamada se expõem a existência de diversos protestos em data anterior 

aos débitos em discussão. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 
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inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido de condenação da requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para apenas declarar a inexistência 

do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido a título de danos morais. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, qual seja: R$ 93,65 (noventa e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a 

data de 20/04/2018, , e outra no valor de R$ 93,64 (noventa e cinco reais 

e sessenta e quatro centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde 

a data de 20/05/2018 Ainda nos termos do art. 487, I do CPC/2015, OPINO 

pelo julgamento de IMPROCEDENCIA do pedido contraposto pugnado pela 

reclamada. INDEFIRO a gratuidade da justiça. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1001987-38.2019.8.11.0024 Reclamante: SEVERINO 

ANTONIO DA SILVA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente 

incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por diversos 

débitos aos quais aduz não ter dado causa, posto que afirma sempre ter 

solicitado o cancelamento de seu serviço junto a reclamada em janeiro de 

2017, tendo pago seus débitos até então. Pugnou ao final pelo provimento 

de retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência dos diversos débitos que originaram as 

restrições creditícias que constam do extrato em anexo a inicial, além da 

condenação da Requerida a reparação por danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do NCPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, 

já estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito 

a pretensão merece Juízo de Improcedência. A parte reclamante afirma em 

sede de sua inicial que “....Em janeiro de 2017 solicitou o cancelamento 

dos serviços junto à empresa, momento em que pagou a s fatura s em 

aberto, sem deixar nenhuma pendência a partir deste ponto.”. Contudo, 

teria se visto surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito no importe R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e 

oitenta e seis centavos), resultante da fatura/contrato nº 0302422497, no 

qual está gerando recorrentes transtornos em razão de não ter utilizados 

serviços da empresa requerida. Da analise dos autos, vejo que razão não 

assiste a parte reclamante, pois, verifico que das faturas apresentadas 

pela empresa reclamada apontam diversos consumos de serviços após a 

suposta solicitação de cancelamento, COMO de internet ou até mesmo da 

realização de diversas ligações. Portanto, não há o que se falar em 

irregularidades na cobrança, vez que decorrem de serviço devidamente 

utilizado pela parte reclamante. Pondero ainda que nenhum documento foi 

anexado nos autos capaz de corroborar com as assertivas da parte 

reclamante. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Ademais, em demandas em que se busca indenização por 

danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a 

presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos 

necessários a amparar o direito invocado. Dado a natureza da demanda, 

necessário que a parte reclamante comprove a negligência da reclamada 

com relação à inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao 

crédito, prova esta que não se encontra nos autos. Ocorre que, in casu, a 

efeito de não restar comprovado o pagamento da dívida, não há razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA 

- ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora demonstrar que 
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efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que houve inscrição 

indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso dos autos, não 

houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não comprovado. 

Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e grifei) 

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 

186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

A Reclamada pretende o reconhecimento da exigibilidade dos débitos 

inseridos no SPC, diante da comprovação do consumo e em face de 

inadimplência da Reclamante. Merece guarida o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, reconhecendo-se como devida a 

importância de R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos). DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por outro lado, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para declarar válido e devido o débito 

inserido no valor de R$ 158,86 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e 

seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do vencimento da divida e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002232-49.2019.8.11.0024 Promovente: RAUDINEI 

BENEDITO BARBOSA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por RAUDINEI BENEDITO BARBOSA contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidor público e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Id. 25724925 acompanham a inicial. O Requerido contestou os pedidos 

do autor ao Id. 26793262, aduzindo em síntese que não são todos os 

servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente 

aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais que 

contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não haver 

qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento 

tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no 

último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se 

esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. I – dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando o seguinte: I 

– dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 
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ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002234-19.2019.8.11.0024 Promovente: SHIRLEY SOUZA 

DOMINGOS PACHECO Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por SHIRLEY SOUZA DOMINGOS PACHECO contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor público e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Id. 25726095 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26964416, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 
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decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002231-64.2019.8.11.0024 Promovente: NEZITA DA COSTA 

MONTEIRO Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

NEZITA DA COSTA MONTEIRO contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25724901 acompanham a 

inicial. O Requerido contestou os pedidos do autor ao Id. 26792399, 

aduzindo em síntese que não são todos os servidores estaduais e 

municipais que serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e 

municípios que utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de 

criação da URV, apontando ainda não haver qualquer elementos de prova 

que comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes 
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do dia 20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não 

havendo que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido 

absorvida pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, 

tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 

20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação 

da revelia da reclamada, está não induz a procedência automática do 

pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. 

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações 

sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se 

opera sobre cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do 

fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do 

teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – 

Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da 

Parte Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são 

devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela 

prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos 

geradores do direito buscado pela Parte Requerente. Com esses 

fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, 

eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas 

pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da 

ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a 

condenação do Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no 

percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas 

Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram 

instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, 

fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês 

de competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 

457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos 

salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando 

como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia 

do mês de competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso 

I prevê: “Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses 

de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor 

em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 

preceitua: “Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores 

civis e militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.” A pretensão da 

Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da 

Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Vejamos: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 7/2020-CA

A Drª. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito e Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

 Considerando o requerimento formulado pela servidora Maria Suely 

Herreiro Carvalho Dias, técnica judiciária, matrícula 8406. Lotada na 

secretaria da 2ª Vara desta Comarca.

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora Maria Suely Herreiro Carvalho Dias auxiliar 

judiciária, matrícula 8406, lotada na secretaria da 2ª Vara desta Comarca 

desta Comarca, 30 (trinta) dias no período de 15/01/2020 a 13/02/2020 de 

licença prêmio, referente ao quinquênio 18.04.2005 a 18.04.2010, nos 

termos do art. 109 da Lei Complementar nº 04/90, condicionando o 

usufruto à conveniência do serviço público.

Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se, cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder, 21 de janeiro 2020.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 Juíza de Direito Diretora do Forum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001145-06.2019.8.11.0009. AUTOR(A): VALENTIN 

DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER 

Vistos. Cuida-se de “ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer (com pedido de tutela de urgência)” tendo como partes as em 

epígrafe. Requer a parte autora sejam os requeridos condenados a 

fornecer, com urgência, as cirurgias de vitrectomia posterior e 

reconstrução de câmara anterior do olho esquerdo do autor, sob pena de 

bloqueio de verbas públicas. Entre um e outro, em decisão de id. 

24853828, o Juízo concedeu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, 

para determinar que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça a realização dos procedimentos de vitrectomia posterior e 

reconstrução de câmara anterior ao paciente Valentin dos Santos, sob 

pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, a ser custeada pelo secretário de 

estado de saúde. Em manifestação ao id. 26382185, o Ministério Público 

informa que a decisão liminar ainda não fora cumprida, requerendo o 

bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia. É o que merece 

registro. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública 

do Estado é quem representa a parte autora nestes autos, ao passo em 

que o Ministério Público atua na condição de custos legis. Assim, antes de 

deliberar sobre os pedidos formulados na cota ministerial retro, INTIME-SE 

a Defensoria Pública do Estado nesta Comarca para que, no prazo de dez 

(10), se manifeste nos autos, pugnando pelo que entender de direito. 

Após, à conclusão para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com URGÊNCIA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81509 Nr: 2591-08.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43530 Nr: 444-82.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINETE DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado(a) 

para pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI BELGAMIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000661-25.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: GEOVANI 

BELGAMIN Vistos. DEFIRO o pedido inserto no petitório retro para 

DETERMINAR, via sistema RENAJUD, a penhora de veículos existentes em 
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nome da parte executada. Com a vinda do resultado das diligências, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito, em cinco (5) 

dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000528-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TERRA FM CDA LTDA - ME (AUTOR(A))

JAIR LOPES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANA CARNELOS BIRTCHE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000528-46.2019.8.11.0009. AUTOR(A): RADIO 

TERRA FM CDA LTDA - ME, JAIR LOPES MARTINS REU: IVANA 

CARNELOS BIRTCHE Vistos. Em petição ao id. 20328899, os embargantes 

pleiteiam a concessão da gratuidade processual em seu favor. Neste 

ponto, insta esclarecer que a Carta Magna só permite o acesso gratuito à 

Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência de 

recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que pese os 

argumentos aduzidos pelos autores, não há nos autos elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada, tanto pela prova dos seus 

rendimentos, conforme documentos juntados, quanto pela natureza e 

valores envolvidos na presente ação, a demonstrar que os requerentes 

não são desprovidos de recursos financeiros, tal como tentam fazer crer. 

Sem embargo, por se tratar de pessoa jurídica, sua simples declaração 

não tem causa presunção de hipossuficiência. Desse modo, embora a lei 

não reclame pobreza extrema ou estado de penúria para a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária, o fato é que no presente caso não foi 

comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da lide. 

Assim, não há, por ora, elementos suficientes a fundamentar a concessão 

do benefício pleiteado pelos embargantes, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça. Não obstante, com fulcro no art. 98, § 6º, 

do CPC, e art. 468, § 7º, da CNGC, DEFIRO o parcelamento das custas 

iniciais em até 06 (seis) vezes iguais e sucessivas. INTIME-SE a parte 

autora para o pagamento da 1ª parcela em até 10 (dez) dias, sendo que 

as demais deverão ser pagas, mensalmente, de forma sucessiva, até o 

dia 20 (vinte) de cada mês, sob pena de extinção. Por fim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no mesmo prazo supra, emende a inicial, juntando 

cópia atualizada (2020) da matrícula do imóvel que pretende oferecer 

como caução, sob pena de indeferimento do efeito suspensivo 

perseguido. Transcorrido o prazo acima assinalado, à conclusão para 

novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-60.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000098-60.2020.8.11.0009. REQUERENTE: 

SEBASTIAO LAURINDO DOS SANTOS REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Compulsando os autos, em que pese à parte autora tenha pleiteado a 

majoração de 25% (por cento) do benefício de aposentadoria por 

invalidez, não se vislumbra nos autos, documentos que comprovem o 

indeferimento do requerimento na via administrativa. Dessa forma, 

INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-25.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000068-25.2020.8.11.0009. AUTOR(A): ARCINO 

MARINO DA SILVA REU: VALTER RUFINO DE SOUZA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, em que pese haja o pedido de justiça gratuita, 

verifica-se que os documentos carreados a inicial, por ora, não são 

suficientes para confirmar a veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos. Dessa forma, INTIMEM-SE a parte requerente, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem a situação de 

miserabilidade, ou, demonstre o pagamento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-74.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CALIXTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000110-74.2020.8.11.0009. AUTOR(A): CREUZA 

CALIXTO DE SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

Analisando os presentes autos, depreende-se do documento anexo ao Id 

n° 28279374, que a parte autora não é pessoa alfabetizada, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes ao seu advogado constante dos 

autos, deverá ser conferida por instrumento público. INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001621-44.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001621-44.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos, em que pese à 

parte autora tenha pleiteado a implantação do benefício previdenciário, não 

se vislumbra, por ora, documentos que comprovem sua qualidade de 

segurada. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC), emendar a inicial, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 
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Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002189-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA BETOLDO 00985654198 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar o recolhimento de PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA junto à Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, bem 

como acerca do teor da decisão proferida neste feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000781-39.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000781-39.2016.8.11.0009. AUTOR(A): ANISIO 

PEREIRA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Anisio Pereira 

Costa, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Intimada, a 

Autarquia executada manifestou (Id. 17232898), concordância com o 

cálculo apresentado pela parte exequente. Expedidos os respectivos 

ofícios requisitórios, aportaram aos autos (Id. 26287071), ofícios oriundos 

da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) a título de honorários sucumbenciais e dos créditos 

decorrentes de benefício atrasado. Vieram os autos conclusos. É o relato 

do necessário. Decido. 1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; Assim, diante do pagamento da obrigação por 

parte da executada, conforme Id. 26287071, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação. Sem custas. 2 

– EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados ao Id. 26287071, observando dados bancários indicados pelo 

exequente ao Id. 24052095. 3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, 

através de qualquer meio de comunicação, acerca da expedição de alvará 

de levantamento dos valores depositados em seu favor. 4 – Sem prejuízo, 

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pugnar o que de direito. 5 - Decorrido o prazo do item “4” 

sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo. Colíder, 

Data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001340-88.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIZE PONCIANO GONCALVES OAB - MT21480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. M. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão de ID:23339448 desses 

autos, fica DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 27 DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS 12H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de 

Colíder-MT. Ficando os advogados desde já intimados para comparecem a 

solenidade devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. C. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID: 22401637), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 27 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 13H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82736 Nr: 85-25.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 85-25.2013.811.0009.

Código do Apolo: 82736

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 187, ARQUIVE-SE o presente feito com as devidas 

baixas e anotações.

Às providências.

Colíder, 22 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85356 Nr: 2754-51.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P DEITOS & CIA LTDA - ME, PEDRO DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n: 2754-51.2013.811.0009.

Código n.º: 85356.

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial por quantia certa apresentado 

por Banco Bradesco S.A, em face de P Deitos & CIA Ltda – ME (Pepratic 

Comercio e Representação) e Pedro Deitos.

Entre um ato e outro, aportou-se aos autos, à fl. 116, manifestação da 

parte exequente informando a satisfação da obrigação pelo executado 

diretamente na agência bancária. E, ao final, pugnou pela extinção do 

processo, consignando a anuência do executado.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

 Sem delongas, a extinção do feito em razão da perda do objeto é medida 

que se impõe, pois a satisfação da obrigação já fora alcançada na via 

administrativa, conforme manifestação de fl. 116.

Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno o exequente 

ao pagamento das custas.

Em tempo, DESCONSTITUO a penhora de fls. 34-35.

 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e cautelas de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder-MT, 24 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 41-50.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO DE MELO, HOSPITAL 

REGIONAL DE COLÍDER, UZIEL VICENTE BARBOSA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5.983/MT

 Autos nº: 41-50.2006.811.0009.

Código Apolo nº: 37720.

 Vistos, etc.

 1 - A parte manifestou à fl. 568v, requerendo a concessão do benefício 

da justiça gratuita.

Assim, tendo em mente que o benefício pretendido pode ser apreciado em 

qualquer fase do processo, DEFIRO-O, razão pela qual SUSPENDO a 

cobrança das despesas, custas e honorários advocatícios, em 

observação ao disposto no artigo 98, parágrafos 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2 - No mais, CUMPRA-SE integralmente as determinações de fl. 566.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 20 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93638 Nr: 1804-71.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº. 1804-71.2015.811.0009 – Código nº. 93638

Despacho

Vistos, etc.

1. Em atenção à certidão de fl. 141, consigno que o réu foi declarado revel 

(fl. 88-v), sendo desnecessária sua intimação pessoal, portanto, INTIME-O 

por edital acerca da sentença penal condenatória.

2. No mais, CUMPRA-SE conforme determinado no item “3” da fl. 130.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99089 Nr: 1535-95.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 1535-95.2016.811.0009 – Código nº. 99089

Decisão

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifica-se que fora decretada o quebramento da 

fiança (fls. 107/108), de modo que nesses casos o art. 343 do CPP prevê 

que tal medida implicará na perda de metade do valor, cujo saldo 

remanescente após a dedução dos encargos que o réu estiver obrigado 

será devolvido, nos termos do art. 336 e 347 do CPP.

Assim, DETERMINO à Secretaria que destine metade do valor pago a título 

de fiança ao FUNPEN, nos termos do art. 345 do CPP.

 No que concerne ao saldo remanescente deverá ser destinado ao 

pagamento da prestação pecuniária imposta ao acusado, e eventualmente, 

restando valores a devolver, INTIME-O para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar os dados bancários necessários ao levantamento dos valores, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor do 

FUNPEN, devendo, neste caso, a serventia adotar as providências para a 

transferência dos valores.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85814 Nr: 3210-98.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDO FERREIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3210-98.2013.811.0009 – Código nº. 85814

Decisão

 Vistos, etc.

Ante a manifestação ministerial à fl. 131, ACOLHO o pedido de fl. 129.

 CUMPRA-SE conforme já determinado nos autos nº 

1612-75.2014.811.0009 código 88380 (fl. 127), suspendendo-se o feito.

 Às providencias.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95988 Nr: 3290-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos: 3290-91.2015.811.0009 – Código: 95988

Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Insanidade Mental do acusado LUCELIO GOMES 

DA SILVA.

O laudo encontra-se encartado às fls. 37/42.

As partes se manifestaram às fls. 44/46-v, concordando com o resultado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Pois bem, à época dos fatos o réu era inteiramente incapaz de 

determinar-se, conforme concluiu a perícia, e considerando que não 

houve oposição das partes quanto o laudo, é caso de aplicação do artigo 

151 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se a ação penal.

 Desta feita, HOMOLOGO o respectivo laudo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE o 

incidente de insanidade mental, para o fim de considerar o réu LUCELIO 

GOMES DA SILVA inteiramente incapaz de autodeterminar-se.
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DETERMINO o prosseguimento da ação penal para que seja apurada 

eventual autoria e materialidade do fato imputado ao periciado.

TRASLADE-SE cópia deste decisum, bem como do Laudo Pericial de 

Insanidade Mental ao processo principal (autos cód. 94527 – apenso).

Anoto, finalmente, quanto ao pedido do parquet para que este 

procedimento se mantenha apenso aos autos da ação penal (cód. 94527), 

nos termos do artigo 153, do Código de Processo Penal, não merece 

guarida. Isso porque, em que pese o supracitado artigo dizer que os autos 

do incidente, depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo 

principal, tal medida, a meu sentir, se monstra desnecessária, haja vista 

que cópia do respectivo laudo será trasladada para ação penal por força 

desta sentença, de maneira que não vislumbro razões para manter os 

autos apenso.

Com o trânsito em julgado e, cumpridas as determinações acima, 

ARQUIVE-SE.

Às providências.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53982 Nr: 1419-02.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1419-02.2010.811.0009 – Código nº. 53982

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que por meio da Portaria nº. 01451/2019/DPG fora lotado 

Defensor Público nesta Comarca, que entrou em exercício em 17/01/2020, 

ABRA-SE vista à Defensoria Pública para manifestar-se na fase do artigo 

422 do Código de Processo Penal.

 Às providências.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117749 Nr: 1266-51.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739

 (...)Da análise dos autos, verifica-se que o acusado Marcio José Ferreira 

de Andrade encontra-se preso preventivamente pela prática do delito de 

feminicídio, em razão da necessidade de acautelar a ordem pública, visto 

que o acusado também responde por outra ação penal pelo cometimento 

do mesmo crime em face da sua ex-companheira (fls. 26/28).Nesse 

sentido, desde sua prisão até a presente data não houve alteração no 

contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, porquanto 

não há dúvidas de que se faz presente o risco concreto de reiteração 

delitiva do acusado, sendo tal circunstância suficiente para manutenção 

da segregação cautelar, conforme já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça, vejamos(...)Ademais disso, conforme já frisado na decisão de fls. 

145/146, durante a instrução processual ficou evidenciado o receio da 

vítima caso o acusado seja posto em liberdade, de modo que a 

manutenção da segregação cautelar também se justifica para resguardar 

a integridade física e psicológica da vítima.Nos mesmos termos já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça:(...)Diante disso, e de tudo o mais que dos 

autos consta, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em 

desfavor de Marcio José Ferreira de Andrade.Ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Às providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 23 de janeiro de 

2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121852 Nr: 3632-63.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 3632-63.2019.811.0009 – Código nº. 121852

Despacho

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 86 e tendo em vista que por meio da Portaria nº. 

01451/2019/DPG fora lotado Defensor Público nesta Comarca, que entrou 

em exercício em 17/01/2020, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública 

para dar continuidade na defesa do acusado José Fernando da Silva, que 

previamente já manifestou seu interesse em ser assistido pelo mencionado 

órgão (fl. 85).

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 121237 Nr: 3250-70.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 (...)I – Da reanálise da prisão preventiva (...) Da análise dos autos, 

verifica-se que o acusado Luciano Rodrigues encontra-se preso 

preventivamente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, 

em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a 

gravidade concreta do delito em questão, eis que fora praticado contra 

vítima de tenra idade (04 anos) aliada à circunstância de que os fatos 

ocorreram na praça central da cidade, local comumente frequentado por 

crianças e pela população em geral.Com efeito, não há dúvidas que a 

conduta do acusado é capaz gerar intranquilidade no nosso meio social, 

porquanto dotada de extrema repulsa, de modo que se mostra imperativa a 

manutenção da sua segregação cautelar. (...)Diante disso, e de tudo o 

mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão 

preventiva decretada em desfavor de Luciano Rodrigues.II – Da resposta 

à acusação(...)1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 09 de março 

de 2020, às 13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes;2)INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem 

necessárias;3)INTIMEM-SE os acusados e REQUISITEM-SE suas 

conduções, para que compareçam à audiência ora designada e ainda para 

ser interrogado, vez que está preso;4)NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público 

e a Defesa.Às providências. Expeça-se o necessário.Colíder/MT, 24 de 

janeiro de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114362 Nr: 3106-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 3106-33.2018.811.0009 – Código nº. 114362

Decisão

Vistos, etc.

I – Da decadência em relação ao delito previsto no art. 163 do Código 
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Penal

Como cediço o crime de dano somente se procede mediante queixa, nos 

termos do art. 167 do Código Penal.

A vítima tomou ciência da autoria do crime na data de 07/07/2018, tendo 

decorrido mais de 06 (seis) meses entre a data da ciência do fato pela 

ofendida e o dia de hoje, de modo que operou-se a decadência do direito 

de queixa, nos exatos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANILO VIANA, nos 

termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, 

segunda parte, do Código Penal, em virtude de ter ocorrido a decadência 

do direito do direito de queixa, quanto ao delito de dano.

II – Da análise da resposta à acusação

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução e justificação para o dia 07 de maio de 

2020, às 14h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89483 Nr: 2506-51.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2506-51.2014.811.0009 – Código nº. 89483

Despacho

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 196 e considerando que por meio da Portaria nº. 

01451/2019/DPG fora lotado Defensor Público nesta Comarca, que entrou 

em exercício em 17/01/2020, REVOGO a nomeação da advogada dativa 

devendo os autos serem remetidos à Defensoria Pública para dar 

continuidade na defesa do réu que previamente já era assistido pelo 

mencionado órgão (fls. 117/119).

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93660 Nr: 1820-25.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84432 Nr: 1834-77.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 2595-16.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7128 Nr: 718-90.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE PRIMAROSA DE OLIVEIRA, REGINA 

MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, THAIZA SILVA BRITO - OAB:MT 21929/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ - REGINA MARIA DE OLIVEIRA, na pessoa de 

seus advogados (a) para pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), e das taxas 

judiciárias, no valor de R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um 

centavos), perfazendo o total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e um centavos), no prazo de cinco (5) dias. 

CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, que a emissão da(s) guia(s) será feita 

por meio de acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos conforme 

solicitado, inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de 

custas e taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

compensação do pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, 

aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. 

ADVERTÊNCIA: O não pagamento dos débitos referentes às custas 

processuais, no prazo estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 

ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58758 Nr: 381-81.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BATISTA DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado (a) para 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), e das taxas judiciárias, no valor de 

R$144,41 (cento e quatro reais e quarenta e um centavos), perfazendo o 

total de R$ R$557,81(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), no prazo de cinco (5) dias. CIENTIFICA-SE, ainda, neste ato, 

que a emissão da(s) guia(s) será feita por meio de acesso ao site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes, deverá preencher os campos conforme solicitado, 

inserindo os dados do pagante e os valores devidos a título de custas e 

taxas. O sistema vai gerar um boleto único. Após a compensação do 

pagamento, os comprovantes devem ser protocolizados, aos cuidados da 

CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: O não 

pagamento dos débitos referentes às custas processuais, no prazo 

estabelecido, acarretará na INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou 

PROTESTO, nos termos da legislação aplicável.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 (...)Da análise dos autos, verifica-se que os réus Genival Rosendo da 

Silva e Willian Miyaki da Silva encontram-se presos preventivamente pela 

suposta prática do delito de roubo majorado, em razão da necessidade de 

resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito em 

questão, porquanto foram cometidos sucessivos roubos, um contra as 

vítimas que habitam a Fazenda Estância Marcela, as quais foram 

amarradas e ameaçadas com arma de fogo e mais outros dois roubos em 

residências situadas na Estância Trans Greco, nos quais os acusados 

também se valeram de ameaças e violência.Ademais disso, o réu Willian 

ostenta sentença condenatória com trânsito em julgado, o que evidencia a 

sua propensão à reiteração delitiva, sendo tal circunstância suficiente 

para manutenção da prisão, vejamos:(...) Já o réu Genival, embora não 

conste registro de antecedentes em seu nome, sabe-se que eventuais 

condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para 

afastar a segregação cautelar imposta quando presentes o periculum 

libertatis, como ocorre no presente caso, conforme acima já frisado.A 

propósito:(...)Saliento também que desde prisão dos acusados até a 

presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a 

revogação da medida imposta.Por fim, anoto que o feito encontra-se 

tramitando regularmente, visto que já fora agendada a audiência de 

instrução para o dia 17 de fevereiro de 2020 (fl. 196).Diante disso, e de 

tudo o mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão 

preventiva decretada em desfavor de Genival Rosendo da Silva e Willian 

Miyaki da Silva.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às 

providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 24 de janeiro de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 26-90.2020.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BERBET RIBEIRO, ANDERSON DE 

QUADROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:MT 25213/O

 (...)Da análise dos autos, verifica-se que os réus Edimar Berbet Ribeiro e 

Anderson de Quadros Silva encontram-se presos preventivamente pela 

suposta prática do delito roubo majorado, em razão da necessidade de 

resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em 

questão, notadamente por conta do modus operandi, pois o crime fora 

cometido a luz do dia, em concurso de pessoas, bem como munidos de 

faca, tendo a vítima reconhecido os réus como autores do fato. Com 

efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e 

igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a 

necessidade da prisão. A propósito:(...)Saliento também que desde prisão 

dos réus até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil 

a justificar a revogação da medida imposta.Por fim, anoto que o feito 

encontra-se tramitando regularmente, visto que já fora recebida a 

denúncia e expedido mandado de citação (fl. 84).Diante disso, e de tudo o 

mais que dos autos consta, em observância ao disposto no art. 316, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão 

preventiva decretada em desfavor de Edimar Berbet Ribeiro e Anderson 

de Quadros Silva.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Às 

providências.Cumpra-se. Colíder/MT, 24 de janeiro de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94763 Nr: 2537-37.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BRAZ MOISES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 2537-37.2015.811.0009 – Código nº. 94763

Despacho

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 195 e considerando que o bem apreendido fora 

utilizado para a prática da infração penal, DETERMINO sua destruição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 118288 Nr: 1595-63.2019.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RENAN PERTILE DE CARVALHO, 
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FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR PEXE MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:MT 25213/O

 Autos nº. 1595-63.2019.811.0009 – Código nº. 118288

Despacho

Vistos, etc.

1. Diante da certidão de fl. 138, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 

10 (dez) dias, regularize a representação processual, notadamente 

quanto à poderes para levantamento de valores.

2. Regularizada a representação e prevendo poderes para tanto, 

EXPEÇA-SE alvará para liberação dos valores, atentando-se a conta 

indicada à fl. 137.

3. Não sendo o caso do item 2, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84211 Nr: 1600-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON DA SILVA, RONI ALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Autos nº. 1600-95.2013.811.0009 – Código nº. 84211

Despacho

Vistos, etc.

Em atenção às informações prestadas à fl. 376, DETERMINO:

 1- OFICIE-SE o Setor de Depósitos para que informe o chassi e a 

localidade da placa da motocicleta NEO, COR ROXA, PLACA KAD 5183, 

apreendida à fl. 108.

2- Cumprida a determinação acima, OFICIE-SE o respectivo 

DETRAN/CIRETRAN para que informe os dados do proprietário da referida 

motocicleta, bem como se há registro de furto/roubo.

3- Identificado o proprietário, e ausente registro de furto/roubo, INTIME-O 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, compareça à Diretoria do Fórum da 

Comarca de Colider/MT, e proceda à eventual restituição.

 4- Caso haja anotações nesse sentido, façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104612 Nr: 1078-29.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA PERAL DA 

SILVA - OAB:13404/MT

 Autos nº. 1078-29.2017.811.0009 – Código nº. 104612

Despacho

Vistos, etc.

Diante da realização do interrogatório do acusado (fls. 152/154), 

prejudicado o pedido de fl. 145.

 Assim, ABRA-SE vista ao Ministério Público, e, posteriormente, à defesa 

para apresentação de memoriais escritos, no prazo legal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53707 Nr: 1141-98.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1141-98.2010.811.0009 – Código nº. 53707

Decisão

Vistos, etc.

Acolho o pleito ministerial de fls. 250/251 e DECRETO a revelia do 

acusado, tendo em vista que, embora devidamente intimado (fl. 197), não 

compareceu na audiência do dia 02/05/2017 (fls. 204/209).

Ainda, HOMOLOGO o pedido de desistência das testemunhas José 

Marcelino Pereira dos Santos, Maria Maciel Silva, Gilmar Silveira Sérgio e 

Cleidilene Luiz de Moraes (fls. 230 e 250/251).

No mais, considerando no houve requerimento de diligências pelas partes, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, e, posteriormente, à defesa para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo legal.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81261 Nr: 2324-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JOSÉ DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 2324-36.2012.811.0009 – Código nº. 81261

Despacho

Vistos, etc.

1- Em atenção à certidão de fl. 242, verifica-se que a Guia de Depósito foi 

emitida pela Delegacia de Policia de Colider/MT (fl. 30), portanto, OFICIE-SE 

a autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça cópia do 

referido documento.

 2- Sem prejuízo, DEFIRO desde já o pedido de fl. 238, eis que a 

procuração juntada aos autos, à fl. 238-v, confere ao nobre causídico 

poderes específicos para “(...) transigir, variar, desistir, firmar 

compromissos, acordar, receber e dar quitações (...)”.

3- Apresentada a guia, adotem-se as providencias necessárias para o 

cumprimento do item “2”.

4- Por fim, INTIME-SE o réu para, no prazo de 30 (trinta) dias, comparecer 

ao balcão da Secretaria da 3ª Vara Criminal desta comarca, a fim de 

restituir sua CNH, apreendida à fl. 44.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97531 Nr: 482-79.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RIBEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 482-79.2016.811.0009 – Código nº. 97531

Despacho

Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão de fl. 162, verifica-se que o réu 

compareceu no balcão da Secretaria da 3ª Vara desta comarca, tendo 

sido intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, informando, 

ainda, o seu endereço atualizado (fl. 158).

No mais, CUMPRA-SE a determinação exarada no item “2” da fl. 160.

Às providências.
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Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93063 Nr: 1364-75.2015.811.0009

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos nº. 1364-75.2015.811.0009 – Código nº. 93063

Despacho

Vistos, etc.

DEFIRO na forma requerida pelo Ministério Público (fl. 190).

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 34-09.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, 

EZELAINE DE ARAUJO GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 34-09.2016.811.0009 – Código nº. 96921

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 296, DETERMINO:

1) INTIME-SE novamente a ré Ezelaine de Araujo Guarda, atentando-se 

para o novo endereço informado pelo réu.

 2) Caso não seja encontrada, INTIME-A por edital.

3) Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considerando que o 

corréu Joadson Vinicius Soares de Jesus já manteve-se inerte, embora 

devidamente intimado, DESTRUAM-SE os aparelhos celulares apreendidos 

à fl. 84.

 Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89742 Nr: 2746-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DO AMARAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2746-40.2014.811.0009 – Código nº. 89742

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de óbito acostada à fl. 171, DETERMINO a Secretaria 

que seja diligenciada busca por eventual processo de inventário proposto 

pelos herdeiros do réu nas Varas Cíveis desta Comarca, vinculando-o ao 

valor prestado a título de fiança nos presentes autos.

2. Restando infrutífera, PROCEDA-SE à intimação dos herdeiros do 

acusado via edital, para que, em 10 dias, informe os dados bancários 

necessários ao levantamento dos valores, salientando que a inércia 

importará, desde já, a perda em favor do FUNPEN, devendo, neste caso, a 

serventia adotar as providências para a transferência dos valores.

3. Ao final, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000665-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010331-36.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE ROMANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010331-36.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO 

HENRIQUE ROMANINI POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S/A 

/VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito no VALOR DE: R$ R$ 3.168,00 (três mil, cento e 

sessenta e oito reais), com os acréscimos legais e custas processuais, 

se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o 

prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). Informo, ainda, que 

o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000914-76.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES 05410723155 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado relatório 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. É o caso de indeferimento da 

petição inicial. Explico. A parte autora narra que nos autos nº. 

1000839-37.2019.8.11.0009 neste Juízo fora entabulado e homologado 

acordo entre o requerente e o requerida, sendo avençado que a requerida 

pagaria ao requerente o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

e efetuaria a baixa das restrições nos órgãos de proteção ao crédito 

referente a inscrição indevida do nome do autor. Ainda, segundo o autor, 

a requerida deixou de cumprir a obrigação de efetuar a baixa das 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual ajuíza a 

presente ação objetivando a declaração da inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais. Contudo, a via eleita pelo autor para 

socorrê-lo não é mais adequada visto que conforme este mesmo relata o 

presente débito fora objeto de acordo entre as partes devidamente 

homologado pelo Juízo, de modo que eventual descumprimento do 

avençado deverá ser executado nos autos da referida ação, mediante 

cumprimento de sentença, e não através de ação autônoma para discutir 

novamente fatos que, frisa-se, já foram judicializados, bem como objeto de 

acordo. Diante disso, por não vislumbrar a possibilidade de tramitação 

autônoma deste feito, uma vez que os fatos aqui discutidos estão contidos 

em ação já judicializada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

consequentemente, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço nos termos do art. 485, I, do CPC; e art. 51 da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Transitando em julgado, certifique-se, após 

arquive-se. Às comunicações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001273-94.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRIAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. APARECIDA DE OLIVEIRA POUSADA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010160-79.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA TEREZA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RAMPAZZO (REQUERIDO)

EDIMARCOS APARECIDO RAMPAZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER BENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAILA CAROLINE MENESES PRETTE OAB - MT25643/O (ADVOGADO(A))

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ALVES SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001527-96.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: KATIA REGINA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: ANDREIA ALVES 

SAMPAIO Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Embargada(s), através do(a) advogado(a), para, querendo, 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração id. 28402042, no 

prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002064-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISTAN DE LORENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO(A))

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIO BUENO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002064-63.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Veículos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, 

Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: LOURISTAN DE LORENZO 

POLO PASSIVO: Nome: ANDERSON ANTONIO BUENO Certifico para todos 

os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RACHEL FISCHER PIRES DE CAMPOS MENNA BARRETO OAB - SP248779 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002211-21.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MAURO SERGIO DA SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

Com isso, CANCELO a audiência de conciliação anteriormente designada. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002210-36.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LILIANE CASADEI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

Com isso, CANCELO a audiência de conciliação anteriormente designada. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-43.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI TERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001828-43.2019.8.11.0009. INTERESSADO: ANTONIO RIBEIRO 

REQUERIDO: VANDERLEI TERRA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus devidos efeitos. 

DESCABE CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-81.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERRONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000019-81.2020.8.11.0009. REQUERENTE: DANIELE FERRONATO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na 

forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Colíder-MT, data 

da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-50.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANTUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS "PORTEIRA ABERTA" (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001931-50.2019.8.11.0009. REQUERENTE: LETICIA ANTUNES CAMARGO 

REQUERIDO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS "PORTEIRA ABERTA" 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, extinguindo-se a 

presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 22, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC, para que produza os seus devidos efeitos. DESCABE CONDENAÇÃO 
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ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, na 

forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Colíder-MT, data 

da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CAMARGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROCESSO n. 1000901-14.2018.8.11.0009 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MIGUEL CAMARGOS DA SILVA 

POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente(s), através 

do(a) advogado(a), para, querendo manifestar o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias, acerca do comprovante de pagamento acostado 

no id. 28104602 e seguintes. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-77.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BATISTA DOS SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte para que, no prazo 15 dias, se 

manifestem acerca do laudo pericial juntado, em id: 28422059.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001916-67.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

EDUARDO BEZERRA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001916-67.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: EDUARDO 

BEZERRA DE CARVALHO, VILMAR RODRIGUES DE CARVALHO Vistos 

em substituição. Tendo em vista o teor da certidão retro, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2020, às 13h00min. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-43.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA PEREIRA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000040-43.2020.8.11.0046. 

AUTOR(A): CLEUSA PEREIRA DA SILVA ARAUJO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em substituição. Da assistência 

judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a 

meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para arcar com 

as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 

mormente pelos documentos apresentados na exordial. Da necessidade 

de designação de audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Da 

designação de audiência instrutória. Considerando que a existência do 

direito pleiteado pelo autor demanda dilação probatória, mister que seja 

designado audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: 

Art. 370, CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo 

único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova 

constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, 

e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 

Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir 

determinadas dilações probatórias que possam ser de interesse para o 

julgamento do mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Cadastre a prioridade na tramitação 

processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Havendo alegações de 

preliminares pelo requerido, reconhecimento do pedido ou pedido de 

desistência pelo autor da demanda, venham-me conclusos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2020, a 

realizar-se às 13h30min, devendo as partes depositarem o rol de 

testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias antes da sua realização (art. 407 

do CPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38694 Nr: 3392-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Processo nº 3392-41.2011.811.0046

Código: 38694

Exequente: LUIZ ANTONIO PINZIN ZAMO

Exequente: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

Executado: BANCO DO BRASIL S/A

Vistos em substituição.

CHAMO O FEITO À ORDEM.
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Assiste razão ao embargado.

Verifico que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de código 

37065, as partes celebraram acordo nos quais, dentre as inúmeras 

cláusulas estabelecidas, manifestavam o interesse na desistência de 

todas as ações conexas àquela Execução.

Além disso, atento aos autos, tal acordo foi homologado judicialmente no 

dia 16/07/2018, sendo aquele feito extinto. Dessa forma, verifico a perda 

do objeto processual nos presentes embargos.

Ante o exposto, declaro nulos todos os atos praticados após a 

homologação do acordo e, por consequência, HOMOLOGO a desistência, 

JULGANDO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência, deverão estas ser divididas igualmente [art. 

90, §2º, CPC].

Proceda-se com a liberação de eventuais bens penhorados nos autos.

P. I. C.

Comodoro-MT, 20 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118734 Nr: 1469-33.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo em que as partes Josimar 

Veiga de Ávila e Érika Simões de Oliveira pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável.

Em evento de ref. 85, o Ministério Público não se opôs à homologação do 

acordo.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses do menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Após, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95824 Nr: 4734-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MATIAS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:310430, FABIANO REZENDE - OAB:11847-B

 Vistos em substituição.

Cumpra-se conforme determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, ref. 

122.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35160 Nr: 3343-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA HONORATO PINTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Município de Comodoro/MT em 

face de Laudiceia Honorato Pinto Cardoso.

Manifestação da exequente comunicando a satisfação do crédito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32750 Nr: 936-55.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBG(, NSBG(, MABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, 

MARINEUSA DE OLIVEIRA - OAB:23.952/O-MT

 Vistos em substituição.

Diante do cumprimento de mandado de prisão, intime-se a exequente para 

que se manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Proceda-se com as alterações necessárias para que as 

intimações/publicações sejam feitas em nome da advogada aludida à fl. 

149.

No mais, aguarde-se o pagamento do débito alimentar existente.

 Como é sabido, a prisão civil é decretada com o fim de compelir o 

genitor/executado a efetuar o adimplemento da obrigação alimentar ao 

alimentando. Todavia, não há como se manter o executado preso ad 

eternum, tampouco sua custódia substitui o pagamento da prestação 

alimentar.

Assim, transcorrido o prazo estipulado pelo magistrado, deve o executado 

ser posto em liberdade, dando-se continuidade à marcha processual para 

que sejam adotadas outras medidas coercitivas no sentido de receber a 

verba alimentar.

Com o decurso do prazo, expeça-se alvará de soltura em favor do 

executado.

Após, vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11559 Nr: 1537-08.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA TAREMENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente demanda, 

julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, 

§ 3º, II do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 27467 Nr: 1584-06.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONNY CESAR BRAGA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Município de Comodoro/MT em 

face de Tonny Cesar Braga de Lima.

Manifestação do exequente comunicando a satisfação do crédito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 1965-77.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM XIMENES GOMES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos em substituição.

Indefiro, por ora, o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, vez que o 

exequente não demonstrou nos autos a inexistência de bens imóveis ou 

veículos em nome da parte executada, devendo a busca de Declaração de 

Imposto de Renda ser a última ratio em demandas desse jaez.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONSULTA AO 

CONVÊNIO INFOJUD -INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO 

DE DILIGÊNCIAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1 - Agravo 

de instrumento manejado em face da decisão que indeferiu o pedido de 

consulta ao convênio INFOJUD, com fundamento de que é ônus da parte 

exequente localizar bens do devedor a fim de satisfazer a sua pretensão. 

2 - A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando realizadas diligências extrajudiciais para 

localização de bens do devedor. Apenas após a comprovação de que 

restaram infrutíferas todas as demais diligências, será viabilizada a 

utilização do convênio. 3 - O Agravante não demonstrou a realização de 

diligências extrajudiciais suficientes para localização de bens do 

executado. 4 - Agravo de instrumento desprovido (AG 201202010023559, 

Desembargadora Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, TRF2 – 

SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:06/09/2012).

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

ou requestar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, III, CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 3354-63.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Município de Comodoro/MT em 

face de Romeu Manfroi.

Manifestação do exequente comunicando a satisfação do crédito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35193 Nr: 3376-24.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON MARCOS BARBIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Município de Comodoro/MT em 

face de Denilson Marcos Barbieiro.

Manifestação do exequente comunicando a satisfação do crédito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 222-61.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI CÉSAR JOBINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 (...) Desta feita, INDEFIRO os pedidos de fl. 235-v.Intime-se o exequente, 

pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos do art. 485, §1º, CPC, 

para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC. Após, o prazo 

supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60960 Nr: 2761-63.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SINIZIO BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os dados constantes 

dos seus cadastros são de acesso público, de modo que não se justifica 

a intervenção do Poder Judiciário em diligência que compete à parte.
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Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor atualizado do 

veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é compatível com o 

valor de seu crédito, devendo depositar em juízo eventual excesso de 

penhora.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64535 Nr: 2700-71.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR RODRIGUES NEVES, EDIMILSON 

ANTÔNIO DO NASCIMENTO, ELISANGELA FERREIRA GUIMARAES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer interposta pelo 

Ministério Público em face de Josemar Rodrigues Neves, Edmilson Antônio 

do Nascimento e Elisângela Ferreira Guimarães.

Manifestação do autor comunicando o cumprimento do objetivo da 

presente execução.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68423 Nr: 1828-22.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte AUTORA para se manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 2558-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES LINS E CIA LTDA- ME, JOSIELLY 

SILVA GONÇSLVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado pelo exequente 

para DETERMINAR a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema SERASAJUD. 

Intime-se o exequente para que promova o andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, 

do CPC e artigo 580, da CNGC/MT.Após o decurso do prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 2128-42.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Despacho de ref: 36, fica a parte 

requerente intimada a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-07.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO RODRIGUES PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000023-07.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

LOURIVALDO RODRIGUES PIO REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos em substituição. Intime-se o autor da 

demanda por meio de seu advogado constituído, para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar a respectiva petição inicial, bem como os 

documentos indispensáveis para a propositura da demanda, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-88.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000037-88.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALTER JOSE TEODORO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em substituição. Da assistência judiciária gratuita. Quanto 

ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora 

comprovou não possuir condições para arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu sustento ou de sua família mormente pelos 

documentos apresentados na exordial. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Da designação de 

audiência instrutória. Considerando que a existência do direito pleiteado 

pelo autor demanda dilação probatória, mister que seja designado 

audiência instrutória. Nesta toada, assim dispõe o art. 370, CPC: Art. 370, 

CPC/2015. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz 

indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Art. 371, CPC/2015. O juiz apreciará a prova constante dos 

autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 

decisão as razões da formação de seu convencimento. Desta feita, sendo 
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o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe também exigir determinadas 

dilações probatórias que possam ser de interesse para o julgamento do 

mérito. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos 

autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Havendo alegações de preliminares pelo requerido, 

reconhecimento do pedido ou pedido de desistência pelo autor da 

demanda, venham-me conclusos. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de março de 2020, a realizar-se às 13h30min, 

devendo as partes depositarem o rol de testemunhas no prazo de 5 

(cinco) dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 27 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145025 Nr: 6469-77.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDO, GHDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, 

OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista o recebimento da denúncia, bem como diante da 

procuração constante nos autos, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o requerido GEOVANE CETRA DE OLIVEIRA, na 

pessoa de seu advogado, Dr. Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota, 

para no prazo de 10 dias, apresentar a defesa prévia em favor do 

requerido acima citado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140599 Nr: 4315-86.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL MACHADO, ADRIANO RABELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Defiro conforme requerido, pelo que determino a condução coercitiva da 

testemunha Weslayne dos Santos Azambuja para audiência de instrução 

e julgamento, que designo para o dia 13 de fevereiro de 2020, às 

16h45min.

Oficie-se a Delegacia de Polícia Civil, requisitando os policiais.

Intime-se.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63973 Nr: 2125-63.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO BINO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 

VILHENA- RO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES NUNES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:RO/3831, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 VISTOS.

Tendo escoado o prazo sem apresentação das contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 2551-41.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se a secretaria se houve o pagamento, bem como junte a 

planilha informada no oficio retro.

 Após, vistas ao exequente.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32087 Nr: 274-91.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRES NICHELE & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 120(cento e vinte) dias, 

tendo em vista que o procedimento de compensação esta pendente de 

analise.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o exequente, mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40593 Nr: 1607-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOKKO HEINRICH SCHIWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - 

OAB:56.242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, para o 

fim de diligenciar em busca de outros bens passiveis de responder pelo 

débito exequendo.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o exequente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.
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Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115604 Nr: 141-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 (...). Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal, nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao 

feito.Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12/03/2020, às 

14h45min.INTIME-SE O ACUSADO E A VÍTIMA PARA COMPARECEREM AO 

ATO. Intime-se a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua 

expedição não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §

§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada 

no que couber, das peças elencadas na C.N.G.C.Cumpra-se, 

expedindo-se os demais expedientes necessários para a realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66471 Nr: 209-57.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 VISTOS

 Defiro o requerimento apresentado pelo advogado dativo para 

DETERMINAR a citação da parte executada, à fl. 25.

 DETERMINO que seja procedida a citação por Oficial de Justiça para no 

prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida, nos termos do art 8º da lei nº 

6.830/80.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 966-51.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI 

APARECIDA TOLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Comodoro/MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61025 Nr: 2828-28.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNÉIA 

APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA 

WAITTZ SIMARELLI, ROSIMEIRE APARECIDA SIMARELLI MARCHI, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO, 

MARIA APARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO, LÚCIA HELENA 

MARTIMBIANCO ZILIOTTO, CAMEN SILVA MARTIMBIANCO DE 

FIGUEREDO, AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182.184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

AMANDA SIMARELLI MARCHI DONADEL - OAB:300207, ANDRE LUIZ 

FARIA - OAB:10.917-A, CECÍLIA BONIFÁCIO DE ANDRADE - 

OAB:23949/O, GIULIANO DOURADO DA SILVA - OAB:5684, RAYANNA 

DE SOUZA LOUZADA NEVES - OAB:5349RO, RENAN SIMARELLI - OAB:, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 VISTOS.

Intimem-se o requerente, para que se manifeste a respeito da petição de 

fls. 386 e seguintes dos autos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 3240-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA, MARIELI 

APARECIDA TOLDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER - 

OAB:18203/O MT

 VISTOS.

Intime-se o executado, por meio de seu patrono para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos a respeito do laudo de avaliação de 

fls. 137/138.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 2683-74.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR LANDGRAF JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA, CARLOS 

FERNANDO MARCHI, CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ 

SIMARELLI, ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, ESPÓLIO DE CARLOS 

ROBERTO MARTIMBIANCO, ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI, CLAÍDES 

LAZARETTI MASUTTI, CARLA CHRISTINA WAITZ SIMARELLI, CARLOS 

SIMARELLI JUNIOR, RENAN SIMARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ALFREDO CANDIDO - 

OAB:89904, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SIMARELLI MARCHI 

DONADEL - OAB:300207, CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI - 

OAB:SP/129426, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN 

ALVES - OAB:182.184/SP, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO 

FARIA - OAB:8.078, Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078

 VISTOS.
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 Aguarde-se a devolução da missiva, consoante termo de audiência de fl. 

715.

 Com o retorno declaro encerrada a instrução, abrindo-se vistas às partes 

para apresentarem razões finais escritas nos termos do art. §2º, do art. 

364, CPC.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 69-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 01(um) ano, ante a 

pendencia do desfecho do Processo Administrativo de Compensação nº 

21564/2011.

Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente, mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 730-41.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 05881, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que nos termos das normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando as partes para no prazo legal, manifestarem nos 

autos com relação à avaliação de fls. 133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34656 Nr: 2840-13.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, NEUZA GOUVEA MOLEIRO, 

BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:64233/MG, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que nos termos das normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte exequente para manifestar no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias,com relação à petição de fls. 113, bem como 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28478 Nr: 2560-13.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. DA SILVA MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o requerente mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos, para que se manifeste acerca de eventual 

prescrição, dentro do prazo de 15(quinze) dias.

 Outrossim, indefiro o pedido de fls. 57/58, pois não foi demonstrado o 

valor dos bens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28628 Nr: 2703-02.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARVALHO DE ARAUJO, MARIA HELENA DE 

ARAÚJO, GERALDO CARVALHO DE ARAÚJO, MARIA JOSÉ ARAUJO, 

MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O, ROSANGELA DE ANDRADE KELM - 

OAB:9639B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se a data do trânsito em julgado da sentença de fl. 28/29.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 1320-52.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FRANCISCA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a nova procuradora da parte requerente e a parte 

requerida do retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, 

no prazo legal, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo 

sem manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16444 Nr: 1498-40.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Ante a ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte 

autora, homologo-os para que surta seus legais efeitos.

Tendo em vista a concordância do executado, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 140/141, pelo exequente, devendo ser expedido RPV 

ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23310 Nr: 833-53.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, 

GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GISLAINE CRISPIM 

DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109- PR, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7.203/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o requerido pessoalmente para oferecer as contrarrazões ao 

recurso, dentro do prazo de 15(quinze) dias, tendo em vista que o mesmo 

já foi citado nos autos.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI SMANIOTTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000071-63.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: DERLI SMANIOTTO DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-48.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AUGUSTO BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000072-48.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: FRANCISCO AUGUSTO 

BEZERRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-33.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILSON RIBEIRO MESSIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000073-33.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: IVANILSON RIBEIRO MESSIAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-18.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO ARANHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000074-18.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: IVANIO ARANHA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 

CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-03.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOARES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000075-03.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: MARIA SOARES RODRIGUES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-85.2020.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOCORRO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-85.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: MARIA SOCORRO BATISTA 

CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-70.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DOS REIS MARQUES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000077-70.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: SUZANA DOS REIS MARQUES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-55.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON REIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000078-55.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: WILSON REIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 

CUIABÁ, 25 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-40.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA AMADOR (REQUERIDO)

DAIANE DIAS DO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-40.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: GUSTAVO HENRIQUE 

ALMEIDA AMADOR e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 25 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001840-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO WILKE (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Eu, Ailton Martins Carvalho, Oficial de Justiça desta 

comarca de Comodoro-MT, no uso de minhas atribuições legais, 

CERTIFICO que, em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, 

expedido por determinação do MM.. Juiz de Direito desta comarca, extraído 

da Ação Cível, processo nº. 1001840-43.2019.8.11.0046, que tramita no 

Juizado Especial desta comarca, procedi da forma subsequente: Dirigi-me 

até o endereço constante do r. mandado, nesta cidade e comarca de 

Comodoro, MT, lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR/INTIMAR 

pessoalmente o reclamado ANILDO WILKE, por não o encontrar residindo 

no endereço descrito no mandado, sendo que fui informado no local, de 

que quem reside ali como inquilino é o senhor Deusdimar, e, que a 

proprietário é a senhora Nilda, e disseram ali que desconhecem a pessoa 

de Anildo no local, sendo assim, devolvo o mandado na central. O referido 

é verdade e dou fé. Dado e passado nesta cidade e comarca de 

Comodoro-MT, aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove, Eu...........Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino. Ailton Martins 

Carvalho Oficial de Justiça Mat. 5529 TJ/MT

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-17.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VERONI ANTONIO BARICHELLO CARGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

IGOR AMADEU COCCO RUBIN OAB - MT0008402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

FLAVIO MARCONDES DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR OAB - MT6757/B 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que restou negativa, a restrição judicial online, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora, para apresentar outros bens passíveis de 

penhora no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por CELIO CANDIDO DIAS e 

CLARO S.A, em face da sentença, prolatada nos autos. Eis um breve 

relato. DECIDO. O Código de Processo Civil prescreve que os embargos de 

declaração serão opostos quando, na sentença ou no acórdão, houver 

obscuridade, contradição, erro material ou omissão (art. 1022, I ou II do 
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Código de Processo Civil). Conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos. Pretende a (s) embargante (s) a alteração da sentença. No 

entanto, sem razão. Destarte, não há contradição na sentença 

embargada, tratando-se de tentativa de reapreciação da matéria e 

alteração do julgado, o que não se permite nesta via recursal. Com isso, a 

(s) parte (s) embargante (s) demonstra, na verdade, inconformismo com o 

mérito da sentença e tenta reabrir a discussão a respeito, finalidade para 

a qual os embargos de declaração não são o instrumento adequado, 

independente do acerto ou não da impugnação deduzida. O inconformismo 

com a sentença deve ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração, mas nego provimento. Intimem-se. 

Comodoro/MT, 11 de dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 10/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Pau la Paixão Geraldino , matrícula 

21.751 , Analista Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a do Juizado 

Especial C ível e Criminal desta Comarca, esteve afastada de suas 

funções por motivo de folga compensatória no dia 17 de Janeiro de 2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO, matrícula n. 

4933, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal, no dia 17 de Janeiro de 2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 23 de janeiro de 2020

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 12/2020-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o di sposto no Provimento n.º 001/2012/CM, de 03.12.12 

;

CONSIDERANDO o Ato n.º 1010/2019-DRH, de 08.08.19, de nomeação ao 

cargo Efetivo de Analista Judiciária do Foro Judicial desta Comarca de 

Jaciara/MT, da Servidora Camila Coutinho Ribeiro - matrícula n.º 41090 ;

RESOLVE:

ART. 1.º - Designar a Comissão de Análise de Avaliação de Desempenho 

de Estágio Probatório do Foro Judicial, assim composta:

FORO JUDICIAL:

Exma. Sra. Dra. LAURA DORILÊO CÂNDIDO - Juíza de Direito e Diretora do 

Foro, CÁTIA CIRLENE BIHAIN - Gestora Geral e LUANA KELLY IVO DOS 

SANTOS ABRAHÃO - Gestora Judiciária da 2.ª Vara Cível desta Comarca.

ART. 2.º - Dê-se ciência às Servidoras.

 Publique-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000656-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO LUBIAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMARAL MAIBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

TOMAR CIÊNCIA A CERCA DA PROPOSTA DE ACORDO OFERTADA PELA 

REQUERIDA DE ID 28394244 E RESPONDER NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001111-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE PEREIRA BERGAMINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA INTIMAR AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAR A CERCA DOS CÁLCULOS DE ID 28148094 E REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA INTIMAR AS PARTES PARA SE 

MANIFESTAR A CERCA DOS CÁLCULOS DE ID 28145905 E REQUERER O 

QUE ENTENDER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001860-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do trânsito em julgado e requer o que entender de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1000149-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL´AGNOL (LITISCONSORTES)

ROBERSON CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA (LITISCONSORTES)

VALDEMES LUIZ DE FRANCA (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (LITISCONSORTES)

LUCIANE PIRES DE SOUZA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000149-68.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando a 

inicial denoto que a parte autora pede a concessão de assistência jurídica 

gratuita, mas não faz prova da insuficiência de recursos. Destaco que 

conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 

e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. Por outro lado, verifico que ausente a indicação do 

representante da pessoa jurídica inserida no polo passivo. Por fim, 

ausente a procuração outorgada ao advogado da parte requerente e 

havendo pedido de concessão de prazo para juntada do instrumento, 

deverá acostá-lo na oportunidade da emenda à inicial. Desta forma, 

intime-se o requerente para emendar/completar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, acostando documentos idôneos a comprovar a insuficiência 

de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da 

justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais iniciais; indicando o representante da pessoa jurídica 

requerida; e, ainda, acostando a procuração outorgada ao seu causídico; 

sob pena de indeferimento da inicial. Em caso de decurso do prazo, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001085-30.2019.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Considerando que após a manifestação de id. 27612652 o Banco 

Bradesco apresentou novo ofício em que indica o nome e CPF do titular da 

conta em que realizada a penhora online, manifeste-se o exequente 

novamente no prazo de 15 (quinze) dias e, após, tornem conclusos os 

autos. Intime-se. Às providências. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002523-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

complementar retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001551-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001551-24.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Analisando os autos verifico que não fora juntado até o presente momento 

a certidão de casamento dos litigantes. Desta forma, intime-se o autor, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a certidão de 

casamento, sob pena de extinção Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002825-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO CARLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELY ARANDO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos. Tendo em vista a controvérsia presente nos autos, determino a 

realização de Estudo Psicossocial na residência do exequente, ficando o 

estudo a cargo da equipe multidisciplinar desta comarca, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente, para realizar tal estudo no prazo de 15 dias. 

Determino ainda, a expedição de Carta Precatória à Comarca de Campo 

Verde/MT, com finalidade de realização de estudo Psicossocial na 

residência da genitora e com o menor. No mais, intime-se o exequente 

para informar se o acordo no que tange ao direito de visitas está sendo 

cumprido pela executada. Cumpra-se expedindo o necessário. Jaciara/MT, 

27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA OAB - 

74.118.381/0001-44 (REPRESENTANTE)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000639-27.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Expediente encaminhado a este Juízo por VOLVO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., com base na Lei nº 13.043/14 
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no Decreto Lei nº 911/69, no intuito de proceder a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial acostada aos autos. Realizada a busca, apreensão 

e depósito do bem à Id. 18983142, vieram os autos conclusos. Assim, 

diante do exaurimento da finalidade do presente incidente, determino o seu 

arquivamento com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003955-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA MENESES HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ HENRIQUE SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003955-89.2018.8.11.0040. Vistos etc. 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência da autora. 

Assim, INTIME-SE a equipe multidisciplinar do Juízo para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o relatório. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara - MT, 27 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DUARTE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001755-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS LAZARO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELU GABRIEL ROCHA COSTA MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ROCHA COSTA OAB - 024.902.551-50 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001755-68.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que a carta precatória acostada aos autos 

não condiz com o código presente no despacho anexo a ela, sendo o 

código presente no despacho 1001050-70.2019.8.11.0010 e o da Carta 

Precatória 1004059-56.2019.8.11.0037, contendo, inclusive, partes 

diferentes. Desta forma, OFICIE-SE o juízo Deprecante pela derradeira vez 

para que traga aos autos todos os documentos necessários para o 

cumprimento da missiva, sob pena de devolução. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 27 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS (REU)

WILSON ROGERIO MARTINS (REU)

W. R. M TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001572-97.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Analisando a 

contestação oferecida pela requerida (id. 26632163), deparo-me com a 

existência de pedidos que caracterizam reconvenção (exclusão de 

encargos e restituição de valores), portanto deverá atribuir o valor da 

causa (CPC, art. 292) e recolher as custas de ingresso. Portanto, 

intime-se o reconvinte para corrigir o valor da causa relativa à 

reconvenção, em 15 (quinze) dias, promovendo o recolhimento das custas 

e despesas iniciais no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento da 

reconvenção apresentada. Em caso de decurso do prazo façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002441-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002441-94.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Em que pese 

manifestação de id. 27776108, a diligência não compete aos autos de 

embargos à execução, mas sim à própria execução. Portanto, intimem-se 

as partes do retorno dos autos à primeira instância. Não havendo 

manifestação, desde já determino a remessa dos autos à central de 

arrecadação para as providências necessárias, se for o caso. Após, ao 

arquivo definitivo com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57270 Nr: 1539-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZARIO BISPO, 

CLAUDIO CEZARIO BISPO, CLAUDINEI CEZARIO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:83522, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O

 Vistos etc.....Portanto, considerando que o fato (20/11/2013) é 

preexistente à data da liquidação extrajudicial, possível a habilitação do 

crédito no feito liquidatório.Todavia, conforme já exaustivamente dito no 

presente feito, caso os exequentes pleiteiem a habilitação do crédito no 

Quadro Geral de Credores, deverá apresentar novo cálculo, 

observando-se as peculiaridades existentes em relação à Companhia 

Mutual de Seguros, atento ainda ao limite da apólice.Assim, indefiro por ora 
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o pedido de expedição de certidão para fins de habilitação do crédito, 

devendo os exequentes acostarem, no prazo de 15 dias, planilha de 

cálculo em estrita observância ao contido às fls. 441/463, 582/584 e 

612/613. Lado outro, defiro a penhora online nas contas da executada 

Tissaleia Ltda.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário....De outra banda, defiro a busca pelo 

sistema RENAJUD, que deverá ser realizada pela Secretaria do Juízo, com 

a finalidade de averiguar a existência de veículos automotores em nome 

do executado e, em caso de positivo, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação in loco, prosseguindo-se com os demais atos expropriatórios, 

nomeando, desde já, o exequente como depositário fiel do 

bem.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Jaciara - MT, 

22 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16045 Nr: 524-14.2005.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511, Ariadne Sella Simões - OAB:20.639 - 

MT, Elkson Higor Leite de Carvalho - OAB:27.891 - MT, Hursula 

Câmara da Rocha - OAB:21.316 - MT, Lucas de Vecchi Seviero - 

OAB:22.895 - MT, Luciana Ferreira Lopes - OAB:27.450 - MT, 

Marcos Vinícius Nunes Ramalho - OAB:20.224 - MT, Tatiane da 

Silva Argentino - OAB:24.507 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:2.038-E, Priscila Ghilardi Borges - OAB:7120 - 5.929/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada acerca do desarquivamento dos autos, estando os 

mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que 

serão novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido, 

devendo ainda proceder o recolhimento das custas referente as custas 

de desarquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 9907-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PAULO MAFORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados.

 Trata-se de pedido de produção antecipada de prova de exibição de 

documentos, ajuizada por Josue Paulo Maforte em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda, ambos qualificados nos autos.

Com inicial vieram os documentos.

Despacho inicial de conteúdo positivo na Ref. 05, ocasião em que foi 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como a citação da 

requerida para que exibisse os documentos, no prazo de 15 dias.

Entre um ato e outro, a parte autora pugnou pela desistência da presente 

demanda (ref. 32).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência da ação pela parte autora, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da presente ação e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, e artigo 

775, ambos do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em 

julgado, determino arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais, ressalvando o disposto no Art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14481 Nr: 1242-45.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Godinho Pereira - 

OAB:23557/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 917, §1º, do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Por fim, translade-se cópia da sentença proferida nos autos dos 

Embargos de Terceiro Código 130961.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12071 Nr: 970-85.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos, etc.

Antes de analisar o pedido da exequente, determino que traga, planilha de 

cálculo atualizada da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

Após, voltem os autos conclusos para análise.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 969-03.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Costa Carvalho - 

OAB:6868 - MT, CARLA SALETE CHIODELLI - OAB:6887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por DISTRIBUIDORA 

BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA contra ERENEIDE APARECIDA DA 

SILVA - ME, ambos qualificados na petição inicial.

Com a inicial vieram os documentos.

A executada foi devidamente citada, conforme certidão de fl. 26vº, 

oportunidade que a executada nomeou bens arrestados da Ação Cautelar 

n. 331/2003, às fls. 28/32.

Conforme certidão de fl. 85, foi desconsiderada a penhora, tendo em vista 

que não houve arresto dos bens informados pela executada, conforme 

sentença proferida nos autos 2003/338 – Código 11826.

O processo foi suspenso nos moldes do art. 921, III, do CPC (fls. 91/92).

Por fim, mesmo intimada via DJE e pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção, a parte exequente manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente fora intimada via 

DJE (fl. 98), bem como pessoalmente por correspondência enviada para o 

seu endereço (fl. 100), para dar prosseguimento ao feito requerendo o 

que entender de direito, contudo, nada manifestou.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos o exequente não se manifesta nos autos há 

mais de 07 (sete) anos.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa por parte 

da exequente, e a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pela exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 608 Nr: 417-48.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM ZANDONADI, JOSÉ MARCIO SILVA RATTO, 

MIRIAN RIBEIRO FIORI, MÁRIO PATRIOTA FIORI, LAURA MARIA RABELLO 

ALIPERTI, MARCOS ALIPERTI MAMMANA, VÂNIA SCAPINI CONTRI, ROSA 

ANA ALIPERTI MAMMANA, SUSAN VALERIE FAMELLI MAMMANA, JORGE 

HILDERBRANDT, ROBERTO NAKASATO, MARCELO ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, MULTIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO GARCIA 

LEAL - OAB:, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:5.448-B

 Vistos, etc.

Atenta à impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 1.364/1.388, 

tenho que razão assiste ao requerido em relação à impossibilidade da 

tramitação do pedido de cumprimento de sentença, na forma apresentada 

pelo credor à fl. 1.341.

É que, no presente caso, os autores propuseram a presente ação 

alegando que são agricultores, e adquiriram o produto TEMIK 150 visando 

combate de praga em suas lavouras de algodão, tendo em vista as 

grandes vantagens prometidas pela fabricante e revendedoras, que 

inclusive cederam equipamento para aplicação e profissional habilitado 

para acompanhar todo o processo.

 Alegaram os autores, no entanto, que o produto não correspondeu às 

suas especificações, uma vez que não combateu a praga conforme 

prometido, o que gerou danos à plantação.

A ação foi julgada improcedente às fls. 1.102/1.109.

Interposto Recurso de Apelação, foi dado parcial provimento ao recurso, 

condenando as requeridas a restituírem aos autores os valores gastos 

com os produtos e inseticidas adquiridos, constando expressamente no 

acórdão que tais valores deveriam ser apurados em liquidação de 

sentença (fl. 1.196-verso).

Assim, indefiro o pedido de cumprimento de sentença e determino a 

intimação dos autores para que, no prazo de 15 dias, adequem o pedido 

ao procedimento de liquidação de sentença, em observância ao disposto 

no artigo 509 e seguintes do CPC, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Em caso de decurso do prazo assinalado, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27467 Nr: 1124-93.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Vistos etc.....Assim, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo 

INSS e determino a remessa dos autos à contadoria do juízo para 

elaboração do cálculo do débito, devendo, para todos os efeitos, 

observar:- valor da RMI: R$ 1.442,56 (mil, quatrocentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta e seis centavos);- parcelas devidas entre 12/03/2009 a 

09/12/2010, abatendo-se os valores pagos pela Autarquia;- juros no 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e correção 

monetária do débito segundo o IPCA-E;- honorários advocatícios no 

percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença (05/10/2012), inclusive sobre os valores recebidos por força da 

antecipação da tutela.Após a realização do cálculo, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.Em seguida, 

conclusos. Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 23 de janeiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14841 Nr: 1691-03.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos, etc.

 Atenta ao petitório de fl. 360, de fato o que se pretende do INTERMAT é a 
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localização das propriedades a serem penhoradas, e não estudo 

cadastral.

Sendo assim, DETERMINO SEJA OFICIADO NOVAMENTE O INTERMAT 

para, no prazo de 10 (dez) dias, emitir e enviar a este Juízo certidão 

atualizada, sobre a atual localização das propriedades em questão.

Isso porque, atualmente a área está devidamente georreferenciada, e, no 

referido mapeamento, consta que as áreas estão localizadas no Município 

de Jaciara/MT e Juscimeira/MT.

 Anexe ao Ofício a ser expedido ao Instituto, cópia das matrículas: 

R/8.386; R/8.385; R/4.692; R/4.309/, acostadas aos autos às fls. 276/283 E 

340/353.

Com a juntada da certidão do INTERMAT, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53107 Nr: 1661-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLY KELLY ALVES DA SILVA, LCADN, RLADN, 

GDSDN, RWDN, LEIDJANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIVALDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

Inventariante, para no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a informação 

retro do Banco Itaú S/A, considerando que o boleto possui vencimento 

para a data de 03/02/2020, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 2559-05.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

ROMANTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

VIRMONDES FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS COUTINHO 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MANOEL DA SILVA, ODENICE MARTIN DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Paula Adriana Duarte Soares Fiqueira - OAB:8336/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos etc........Oportuno salientar que aquela decisão foi proferida na 

audiência realiza em 26 de agosto de 2016, e embora estivesse presente 

na solenidade, não houve qualquer insurgência por parte da 

autora.Finalmente, em relação aos honorários periciais, é de se ver que a 

primeira proposta foi realizada no ano de 2017, e desde então a autora 

vem incansavelmente tentando desprestigiar o instituto nomeado pelo 

Juízo às fls. 337/338 e novamente à fl. 400, delongando o andamento do 

feito, em total afronta ao princípio da celeridade processual.Obviamente 

que decorridos 03 anos da primeira proposta, atualmente o valor não seria 

mais o mesmo.Assim, considerando que o IPC se trata do Instituto de 

Perícias Científicas, empresa de confiança do juízo, que já realizou 

diversas perícias em inúmeras comarcas do Estado, sendo de 

conhecimento que referida empresa realiza exames de DNA, não havendo 

qualquer desacerto na proposta de honorários formulada, razão pela qual 

afasto os orçamentos apresentados pela autora e homologo a proposta de 

fls. 491/493.Intime-se a autora, pela derradeira vez, para que efetue o 

depósito da sua quota parte em relação aos honorários periciais, no prazo 

de 10 dias, sob pena de perda da prova.Em igual prazo, os requeridos 

deverão efetuar o pagamento do valor residual relativo a perícia, vez que 

houve alteração do valor inicialmente proposto.Aportando aos autos o 

comprovante de pagamento dos honorários periciais, intime-se o perito a 

fim de que agende data, hora e local para realização da perícia, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que 

haja tempo hábil para que sejam efetuadas as intimações necessárias. 

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, que deverá 

respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do Código de Processo 

Civil.Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara-MT, 24 de 

janeiro de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 4309-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do exequente à ref. 160, determino que seja 

expedida carta precatória para nova intimação da Agência de Atendimento 

de Demandas Judiciais – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Cuiabá, por meio de seu responsável, para que proceda a 

implantação do benefício previdenciário contido nos autos, no prazo 

improrrogável de 30 dias, devendo ser encaminhado juntamente com 

documentos pessoais da parte autora, e com cópia da sentença e 

eventuais acórdãos.

Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa diária 

arbitrada para R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

No cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos 

autos quem é a pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável, caso haja 

descumprimento.

Decorrido o prazo, havendo comunicação do descumprimento, extraia-se 

cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público Federal para 

apuração do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76495 Nr: 952-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES LUFT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGÓCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:154191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará para transferência do numerário depositado na ref. 152, 

para as contas bancárias informadas no petitório de ref. 155.

 No mais, aguarde-se em arquivo provisório o decurso do prazo para 

cumprimento do acordo homologado.

Intime-se.

Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13854 Nr: 557-38.2004.811.0010

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO ATANÁSIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, VALDIZETE 

MARTINS NOGUEIRA, BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:6498-B, Ana Claudia Salgado de Macedo Curvo - OAB:14511, 

Ariadne Sella Simões - OAB:20.639 - MT, EDNELSON ZULIANI BELLO 

- OAB:2532-A/MT, Elkson Higor Leite de Carvalho - OAB:27.891 - 

MT, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6132-B, Hursula Câmara da 

Rocha - OAB:21.316 - MT, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, JOSE 

NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT, Lucas de Vecchi 

Seviero - OAB:22.895 - MT, Luciana Ferreira Lopes - OAB:27.450 - 

MT, Marcos Vinícius Nunes Ramalho - OAB:20.224 - MT, MIRIAM 

MATTIONI - OAB:6678-A/MT, Tatiane da Silva Argentino - 

OAB:24.507 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada acerca do desarquivamento dos autos, estando os 

mesmos à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que 

serão novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido, 

devendo ainda proceder o recolhimento das custas referente as custas 

de desarquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003041-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCA NUNES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003041-81.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Elça Nunes Miranda contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida 

ao id. 26452602. Citada via sistema, a autarquia ofereceu contestação ao 

id. 27669252 contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a 

peça defensiva ao id. 28317174 rebatendo as teses defensivas e 

ratificando os argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, 

do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem 

preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. Portanto, dou o 

feito por saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de audiência para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de 

prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05 de março de 2020 às 15h00min. Determino o comparecimento pessoal 

da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 

05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o 

comparecimento das testemunhas à audiência ser promovido pela parte 

autora, independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002732-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002732-60.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Inicialmente, chamo o feito à ordem para analisar o pedido de tutela 

antecipada feito na inicial. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada (art. 300, caput e §3º do CPC), desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, não 

vislumbro a presença de fumus boni iuris no presente momento, explico. 

Nos documentos que instruem a inicial, foi juntado a ressonância 

magnética realizada com a autora em 23/10/2018, concluindo que a autora 

possui algumas patologias. Embora conste no documento que a autora 

possui diversas patologias, não é possível saber quais as implicações 

causadas à autora. Ressalto que o Juízo não possui conhecimento técnico 

acerca desta matéria, sendo necessário maior instrução probatória para 

se analisar a incapacidade da autora. Assim, ausente o primeiro requisito 

legal e sabendo que são cumulativos, indefiro a concessão da tutela de 

urgência pedida. Lado outro, em razão da suposta patologia que está 

acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 

519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 12 

de março de 2020, às 09h20. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 
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para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

544.683.897-8, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001491-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

HERMES RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

NELSON RODRIGUES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

LASPRO CONSULTORES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001491-85.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Têm-se dos 

autos que a requerente apresentou emenda à inicial após a citação da 

requerida (id. 24153285), enquanto esta discordou da emenda (id. 

26894090). O artigo 329 do CPC condiciona o aditamento ou alteração do 

pedido ou causa de pedir ao consentimento do réu após a citação, razão 

pela qual a discordância resulta em rejeição da emenda à inicial. Aliás, vejo 

que é o entendimento que vem sendo adotado na jurisprudência pátria: 

Ação acidentária improcedente. PRELIMINAR. Conversão de julgamento em 

diligência para oitiva de testemunhas. Desnecessidade de nova diligência 

para a instrução do feito. Preliminar rejeitada. ADITAMENTO DA INICIAL. 

Pedido formulado pela parte autora após a citação do réu só pode ser 

admitido com a concordância deste. A autarquia discordou. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. Distúrbios psiquiátricos. Inexistência de incapacidade 

laboral. Benefício indevido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 

Cível 1015818-54.2016.8.26.0053; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão 

Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 5ª Vara de Acidentes do Trabalho; Data do 

Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019) (grifei). RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. EMENDA À INICIAL 

APÓS A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DISCORDÂNCIA DA PARTE 

DEMANDADA. NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. Nada há a 

acrescentar aos fundamentos sentenciais que não conheceram dos 

pedidos formulados pela parte autora em aditamento, na medida em que a 

concordância da réu é conditio sine qua non para o deferimento do pedido 

de emenda à inicial, caso esta ocorra após a citação, conforme 

inteligência do artigo 329, inciso II do CPC. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71007863541, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em: 28-08-2018) (grifei). DIREITO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. DIVÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. meação das dívidas contraídas 

por ambos os conjuges. possibilidade. proveito econômico em benefício da 

família. ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA GERADOS APÓS A 

SEPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE COMUM DO CASAL ATÉ A RESCISÃO 

INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado 

nos autos. 2. Descabido o aditamento da petição inicial, quando, promovida 

a citação e apresentada a contestação, a parte ré não anui com o pedido 

de emenda. 3. Ausente a comprovação de que os empréstimos contraídos 

pelos cônjuges na constância do casamento foram usufruídos de forma 

individual, deve ser determinada a partilha dos valores devidos. 4. 

Enquanto não rescindido o contrato de locação firmado pelo casal e 

cumpridos todos os deveres anexos ao negócio, é responsabilidade de 

ambos os custos da locação, ainda que o cônjuge varão tenha deixado o 

lar comum. 5. Para haver a compensação de débitos e créditos, na forma 

prevista no art. 368 do Código Civil, os valores devem ser líquidos, certos 

e exigíveis, de forma que não dependam de qualquer apuração. 6. 

Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. 

Unânime. (TJDFT - Acórdão 1094364, 20160710057742APC, Relator: 

FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, 

publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 447/451) (grifei). Portanto, diante da 

ausência de concordância da parte requerida, indefiro a emenda à inicial. 

Por outro lado, manifestem-se as partes acerca da petição de id. 

26060684 no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001071-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (INVENTARIADO)

JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

GELIDA CARLA PEREIRA (REQUERIDO)

NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - 031.336.371-42 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001071-46.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Compulsando 

o feito e examinando o plano de partilha apresentando ao id. 26212360, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 443 de 792



denoto inconsistência com a legislação atinente à sucessão. Ocorre que o 

artigo 1.829 do Código Civil estabelece a ordem em que se defere a 

sucessão legítima e prevê em seu inciso primeiro que será “aos 

descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares”. Desta forma, após a meação dos bens, o cônjuge supérstite 

que era casado no regime da comunhão parcial só concorrerá quando o 

extinto houver deixado bens particulares. Aliás, anoto as seguintes 

palavras de MEDINA e ARAÚJO sobre o tema (Código Civil Comentado. 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018): A ordem da sucessão legítima 

é determinada pelo art. 1.829 do CC. Nela, a disposição dos incisos não é 

casual. Ela estabelece exatamente a preferência no recebimento da 

herança perante o direito brasileiro. Ela consiste em norma cogente que 

deve ser observada na elaboração da partilha sob pena de nulidade. (p. 

1255). O art. 1.829, I, do CC exclui o cônjuge da sucessão na comunhão 

parcial quando ele não tenha deixado bens particulares. (p. 1258). Além 

disso, destaco que o entendimento também é adotado pelo egrégio STJ, in 

verbis: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE 

SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO 

NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. 

CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS 

PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO 

CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não 

se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a 

Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe 

foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas 

necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade. 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o 

cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, 

concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando 

este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á 

exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo 

hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido. (REsp 1368123/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015) (grifei). 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO 

ESTÁVEL. CONCORRÊNCIA HÍBRIDA. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. 

ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE 

DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO AO CÔNJUGE OU CONVIVENTE 

SUPÉRSTITE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. DOAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA 

VIOLAÇÃO DA METADE DISPONÍVEL. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. 1. 

Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário a que faz jus a 

companheira, quando concorre com um filho comum e, ainda, outros seis 

filhos exclusivos do autor da herança. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob 

a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do RE 

878.694/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CCB 

tendo em vista a marcante e inconstitucional diferenciação entre os 

regimes sucessórios do casamento e da união estável. 3. Insubsistência 

da discussão do quanto disposto nos incisos I e II do art. 1.790, do CCB, 

acerca do quinhão da convivente - se o mesmo que o dos filhos 

(desimportando se comuns ou exclusivos do falecido) -, pois declarado 

inconstitucional, reconhecendo-se a incidência do art. 1.829 do CCB. 4. 

"Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge 

sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá 

com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver 

deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á 

exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo 

hereditário do de cujus." (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/04/2015, DJe 08/06/2015) 5. Necessária aplicação do direito à espécie, 

pois, reconhecida a incidência do art. 1.829, I, do CCB e em face da 

aplicação das normas sucessórias relativas ao casamento, aplicável o art. 

1.832 do CCB, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte 

Superior, notadamente em face da quota mínima estabelecida ao final do 

referido dispositivo em favor do cônjuge (e agora companheiro), de 1/4 da 

herança, quando concorre com seus descendentes. 6. A interpretação 

mais razoável do enunciado normativo do art. 1. 832 do Código Civil é a de 

que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o 

cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. 

Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva 

dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana 

do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 

227, §6º, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não 

verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação 

extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a 

concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os 

descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de 

concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e 

exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência 

híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos 

descendentes. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 

1617650/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifei). Por outro lado, 

anoto que bens particulares “São os bens móveis, semoventes e imóveis 

que o falecido já possuía antes do casamento” (MEDINA, José Miguel 

Garcia medina. ARAÚJO, Fábio Caldas de Araújo. Código Civil Comentado. 

p. 1258. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018), razão pela qual os 

bens pertencentes ao espólio não possuem tal natureza, já que o imóvel 

foi adquirido em 2003 (id. 20244223) e o automóvel é de 2014 (20244233), 

enquanto o casamento foi celebrado em 2001 (id. 20243971). Por tais 

razões, a cônjuge supérstite irá mear os bens do espólio, mas não 

concorrerá com os descendentes na metade restante. Destarte, intime-se 

a inventariante para apresentar novo plano de partilha no prazo de 15 

(quinze) dias, adequando-o à legislação pátria conforme o acima exposto. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001651-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001651-13.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Os autos 

vieram conclusos diante do pedido da requerente de reanálise da tutela de 

urgência vindicada na petição inicial e manifestação acerca da recusa na 

exibição de documentos (id. 21327376). Pois bem. Os argumentos 

apresentados pela requerente não são capazes de desconstituir os 

fundamentos utilizados para indeferimento do pedido de tutela de urgência 

no pronunciamento de id. 15864505. Remanescem as mesmas questões 

apontadas para a ausência de fumus boni iuris e ainda mais para a falta 

de periculum in mora considerando o transcurso do prazo desde a 

contratação do crédito e longo período de lançamentos em sua folha de 

pagamento. Portanto, não se demonstrou alteração na realidade fática que 

ensejasse o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da 

tutela, razão pelo qual mantenho o indeferimento nos termos do 

pronunciamento de id. 15864505. Prosseguindo, acerca da negativa do 

requerido em exibir os documentos solicitados, observo que a parte afirma 

“indisponibilidade de acesso” em razão da ilegitimidade passiva. 

Entretanto, a questão da legitimidade do requerido foi apreciada no 

pronunciamento de id. 18784786, oportunidade em que reconhecida a 

legitimidade da parte em virtude da comprovação da cessão do contrato 

envolvido na lide ao Banco Itaú BMG Consignado S.A e ausência de 

demonstração de que o instrumento tenha saído de sua gerência. Ora, 

havendo a cessão do contrato à demandada, não há o que se falar em 

indisponibilidade de acesso à planilha de saldo devedor atualizado e 

planilha dos cálculos com indicação de juros cobrados, até porque é ela a 

credora do negócio jurídico existente com a requerente. Portanto, não 

merece prosperar a recusa em fornecer os documentos. Além disso, 

denoto a hipossuficiência da requerente em produzir referidas provas, até 

porque a empresa requerida não possui sede em Jaciara. Destaco que é 

fato sabido e notório que, para a inversão do ônus da prova, 
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consubstanciado no artigo 6º, VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência. Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova 

flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre 

convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, 

obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao 

réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em 

consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os 

preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar 

maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre 

quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar 

o direito por ela invocado. Assim, no caso em tela, o ônus de provar recai 

à parte que tenha mais facilidade em produzi-la, razão pela qual 

convenço-me que a demonstração incumbe à instituição bancária 

requerida e defiro o pedido de inversão do ônus da prova posto na petição 

inicial. Portanto, determino que se aguarde a preclusão do presente 

pronunciamento, retornando-se os autos conclusos na sequência para 

prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara/MT, 27 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a apelação de ID 26548690 foi protocolada dentro 

do prazo legal, sendo portanto, tempestiva. Certifico ainda que, nesta data 

proceda a intimação da parte autora, para querendo, contrarrazoar ao 

referido recurso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002726-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DALLA NORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002726-53.2019.8.11.0010 Requerente: Terezinha 

Dalla Nora Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por 

idade, formulada por Terezinha Dalla Nora em desfavor Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, 

apresentando em seguida contestação, pugnando pela improcedência da 

ação (id. 25819501). A autora não apresentou impugnação. É o relato. 

Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar a 

qualidade de segurado especial da autora, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 19 de março de 2020, às 14h00min. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Juara/MT, 23 de janeiro de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003198-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. D. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 27681898 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSTINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 28405148 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104381 Nr: 8369-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDINAILDE MARQUES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8369-77.2017.811.0010 - Código 104381

Vistos, etc.

Diante da necessidade de realizar perícia médica, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Designo o dia 12 de março de 2020 às 09h10min para realização da 

perícia.

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, em até 15 (quinze) dias antecedente à pericia, 

apresentem os respectivos quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de janeiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira
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Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134496 Nr: 4371-33.2019.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO CASTELO BRANCO 

JUNIOR - OAB:13.555

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. HÉLIO CASTELO BRANCO JUNIOR OAB/MT 

13.555, via DJE da audiência desiganda para o dia 04 de março de 2020 

às 14h50min, para interrogatorio do acusado Hyugner Talles de Oliveira 

Bereta.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISETE DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-98.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DENISETE DOS 

REIS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BERTONI DARI 

NITSCHE POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 08:35 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:10 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB: MT26554/O Endereço: 

desconhecido Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O 

Endereço: Rua Jacira, 561, São Sebastião, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 10:10 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO HENRIQUE XAVIER DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 446 de 792



em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-86.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ROGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28375748 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS DE JESUS ABRAHAO (REQUERENTE)

GEDAILSA MACHADO ABRAHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE MARCO CUGINOTTI OAB - SP405318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28371779 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000904-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NISVALDO TEODORO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000904-63.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 27 de janeiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000150-53.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUZIA 

ALEXANDRE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELLY GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: W. DE MOURA SAUDE - 

EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-76.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:30 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 
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audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28414095 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE APARECIDA RODRIGUES SOARES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 08:25 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000151-38.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ROBSON 

FERREIRA DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA DOS 

ANJOS VIEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ROGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 08:05 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB: MT20874/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA MARIA DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 08:55 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:00 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 10:50 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANAVIA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 08:55 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANNY KARLA SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. DE MOURA SAUDE - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-60.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:RAIANNY 

KARLA SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GABRIELLY GARCIA DE LIMA POLO PASSIVO: W. DE MOURA SAUDE - 

EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-45.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE DE CASTRO SENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes , Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 497/2010-DGTJ, de 16.6.2010, 

mais especificamente o artigo 1º, item a.1 da Portaria 497/2010 /DGTJ, no 

refere à Declaração de Parentesco;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES, matrícula n. 

20775 , Analista Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciári a do Juizado Especial Cível e C riminal desta Comarca, a partir da 

publicação desta

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 24 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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PORTARIA N. 12/2020-JUA

 O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto na Portaria 497/2010-DGTJ, de 15.6.2010, 

mais especificamente o artigo 1º, item a.1 da Portaria 497/2010/DGTJ, no 

que refere à Declaração de Parentesco.

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor MARCOS YOSHIO MAEDA, matrícula n. 34519, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário da 1ª 

Vara desta Comarca, a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 22 de janeiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM 

DA COMARCA DE JUARA-MT.

EDITAL N.º 2/2020/DF

De ordem do Exmº. Dr. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, em 

conformidade com o Edital nº 014/2012/GSCP de 17.05.2012, do Egrégio 

Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, 

em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 01/2020/-DF de 08.01.2020, deste Juízo, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10068, em 10.01.2020, 

concernente a abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado nível superior nas áreas de Administração e Tecnologia da 

Informação de Cadastro de Reserva para o Fórum da Comarca de Juara, 

pelo presente edital torno pública a relação definitiva dos candidatos que 

tiverem suas inscrições deferidas, devendo ser observado o seguinte:

1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que 

tiveram suas inscrições deferidas, no dia 09 de fevereiro de 2020, no 

período das 09h às 12h, na Escola Estadual Oscar Soares.

2) O candidato deverá apresentar-se para a prova munida de documento 

original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente 

azul ou preta, com antecedência de trinta minutos do início da prova.

 

Nº de inscrição Nome Identidade

1 CAMILA DE OLIVEIRA MARCELINO 2856799-4 SSP/MT

2 MILLENA SILVA DE SOUZA 27385124 SSP/MT

3 AYANNE DARA SILVA BESERRA 2154142-6 SSP/MT

4 TAMARA MORAIS ARRUDA 2308367-0 SSP/MT

5 TAYNARA MARIA DE SOUZA ALVES 2387176-8 SSP/MT

6 HENRIQUE SOLANO DAMIN DA SILVA 2787338-2 SSP/MT

7 FERNANDA ALVES MOURA 2895484-0 SSP/MT

8 MARINA PEREIRA MONTEIRO 29411750 SESP/MT

9 MAX ADILSON ALVES AZE 28777298 SESP/MT

10 AMANDA EDUARDA DA SILVA LOPES 2984449-5 SSP/MT

11 EDUARDO SOLANO DAMIN DA SILVA 2668368-7 SSP/MT

12 SAMARA NEYVA DE FARIAS DA SILVA 1461.574 SSP/TO

13 ANDRÉ LUIZ BARBOSA BRASA 27022242 SESP/MT

14 JAQUELINE OLIVEIRA DE ANDRADE 2629143-6 SSP/MT

15 PAMELA SCABORA NOGUEIRA 27038858 SESP/MT

16 AMANDA CAROLINE ROXADELLI FLOR 2769304-0 SSP/MT

17 SUZIANE REGINA SILVA DA ROCHA 2498198-2 SESP/MT

18 RAFAELA CALMON DE OLIVEIRA 2711632-8 SSP/MT

19 AMANDA BROIO DE ARAUJO 2152425-4 SSP/MT

 

E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aos vinte e 

sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte (27/01/2020). Eu, 

___________ (Silvana Ribeiro da Silva) Gestora Geral, que o digitei e 

assino.

Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002046-44.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA DE QUEIROZ (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação do patrono da parte autora para que proceda 

o recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal 

do estado do Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 27 de 

janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 108073 Nr: 2171-63.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clailton Franzin de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do laudo juntado à ref. 38 e tendo em vista que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita (Decisão ref. 4).

A saúde um direito fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária 

da União, do Estado e do Município o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento.

Assim, determino que a Secretaria oficie o Município de Juara/MT, a fim de 

que este providencie um médico especializado na área de ortopedia, para 

realizar a perícia na parte autora, cumprindo conforme já determinado em 

Decisão ref. 4, encaminhando os documentos necessários e quesitos 

apresentados.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1442-37.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Federich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência do oficial de 

justiça junto ao site do Tribunal do Estado de Mato Grosso, para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 3305-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Kurpel Meloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias 
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úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e em 

igual prazo os dados bancários da parte autora, visando à liberação dos 

referidos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 1430-04.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefa Riguete Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 (CINCO) dias 

úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais e em 

igual prazo os dados bancários da parte autora, visando à liberação dos 

referidos valores.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001906-10.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1001906-10.2019.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 290039/2019, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

02/03/2020, às 09hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 17 de dezembro de 2019 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76213 Nr: 346-55.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bento Gonçalves Lima, Morenita de Oliveira 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar partes para se manifestarem quanto decisão do TJMT de ref.30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65803 Nr: 2901-16.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Francieli 

da Silva, Kelson Jose Dias Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 D E S P A C H O

DEFIRO o pedido de fls. 183/184.

 Ante a busca realizada no sistema INFOJUD, cite-se a parte executada 

nos endereços descortinados.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 154-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oralino Nunes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo de 

5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74584 Nr: 3481-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Pereira Lima da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação Ordinária de Pedido de Auxílio Doença c/c Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez” proposta por Angela Pereira da Costa em 

face do INSS-Instituto Nacional do Seguro Social.

Às f. 134/135, foi proferida sentença por este juízo, concedendo o 

benefício à autora.

Entre um ato e outro, a parte autora requereu a correção do decisum, 

notadamente quanto ao nome da requerente na sentença que determina a 

implantação do benefício.

É relatório. Fundamento e decido.

O artigo 494, I do CPC dispõe que, após publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erro de cálculo.

Compulsando dos autos, de fato, verifico erro material na sentença de fl. 

134/135 eis que, ao informar os dados da parte autora para a implantação 

do benefício, fora informado nome diverso qual seja: “Leonizio Pereira 

Machado de Lima”.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de fls. 138/139 para 

corrigir a parte final da sentença, fazendo constar:

 “Nome do segurado(a): ANGELA PEREIRA DA COSTA.”

IMPLANTE-SE o benefício à parte autora via sistema JUS CONVENIO.

Após, certifique-se quanto ao transito em julgado da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70372 Nr: 1442-42.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, resolvo o mérito nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC, e julgo improcedentes os pedidos veiculados na 
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inicial.Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade 

nos termos do art. 12, da Lei n° 1.060/50.Considerando os trabalhos 

realizados pela procuradora nomeada para representar os interesses dos 

autos, arbitro a esta o valor de 03 (três) URH Expeça-se certidão em favor 

da Dra. Marcia de Campos Luna (OAB/MT n. 12.418).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70031 Nr: 1291-76.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bernadelli, Neide Meneguetti Bernadelli, Susana 

de Castro Martin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de PLINIO MARIN, Sabino Ferreira da 

Silva, João Henrique dos Santos, João Augusto Leite, Valdomiro Alves de 

Alvarenga, Joao Gomes Pinheiro, Elson Ferreira da Silva, Esmeraldino 

Costa, Valdeni Almeida dos Santos, Nilson Ferreira da Silva, Israel de 

Souza Aragão, ELIETE OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

 Defiro o pedido de f. 195-196, devendo proceder com o necessário para 

a citação dos indicados na forma vindicada.

Procedida as citações, colha-se parecer Ministerial e após volte-me 

concluso para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69211 Nr: 913-23.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Intimar partes para se manifestarem quanto decisão do TJMT de ref.75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40573 Nr: 1024-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio Cesar 

Cavalcante Vedoveto, Irene da Silva Yakabe, Joaquim Yakabe Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Yakabe - rep. Joaquim 

Yakabe Junior, Angela Cristina Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar Patrono da parte autora para que s emanifeste no presente feito 

quanto a juntada de fl. 213/218, no prazo legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-54.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMART CREDITO INTELIGENTE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-54.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:LEOMAR 

MOREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: SMART CREDITO INTELIGENTE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 17/03/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-24.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LUCIA JOAQUIM TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-24.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARIA DE LUCIA 

JOAQUIM TORRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA 

ALBERTINI COLET POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 17/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . CUIABÁ, 

27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 132485 Nr: 4626-64.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Thiago Rodrigues Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Sousa dos Santos, Gilberth 

Gonçalves Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOUZA 

VASCONCELOS JUNIOR - OAB:43462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de pedido de restituição 

de bem apreendido protocolado à ref. 62, por Thiago Rodrigues Lemos.

 Instado a se manifesta o Ministério Público emitiu parecer favorável à 

restituição (ref.69).

Eis o relato do necessário.

Decido.

Preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal que os bens só podem 

ser apreendidos quando interessarem ao processo. Nesse sentido é a 

jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 

POSSIBILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. 

PROPRIEDADE COMPROVADA. – Considerando que não há qualquer 

imputação em desfavor da apelante na ação ordinária e sendo 

devidamente comprovada a propriedade do veículo, não se mostra 

adequada a manutenção do acautelamento do bem. (TJ-MG – APR: 

10024180442006001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos(JD 

convocado), Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 

22/01/2020)

Compulsando atentamente os autos, observo que ao veículo apreendido, 

qual seja um Chevrolet Classic LS, ano de fabricação 2014, ano modelo 

2015, de cor prata, de placa NDS-5396, Chassi nº 8AGSU19F0FR143941, 

Renavan nº 1031540684, não tem mais valia para o processo, razão pela 

qual deve ser restituída ao proprietário.

 CONCLUSÃO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 120 do Código Processual Penal, 
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não havendo dúvida quanto ao direito do reclamante, determino a imediata 

restituição do veículo do requerente, mediante termo que deverá ser 

carreado a estes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001139-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GERMANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Comunicado de não comparecimento à perícia médica designada.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001238-18.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BRASILINO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANDRADE GOMES (REU)

LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001238-18.2019.8.11.0025 Requerente: Ademir Brasilino de 

Barros Requeridos: Rogério Andrade Gomes e Luciana Macedo de 

Alcantara VISTOS. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Oficie-se à instância superior prestando as informações 

requeridas. Empós, dê-se vista dos autos ao autor para, querendo, 

manifestar sobre a contestação apresentada no ID. 25092793, no prazo 

legal. Às providências. Juína/MT, 4 de novembro de 2019. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000878-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO MOREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025. AUTOR(A): CRISTINA CONCEICAO 

MASSA RUIZ RÉU: MARIO ANTONIO MOREIRA O MM. Juiz deliberou: 

“Ausente o requerido, bem como inexistente comprovação que tenha 

procedido a notificação das testemunhas arroladas, declaro preclusa a 

produção da prova e encerro a dilação probatória. Abra-se vistas as 

partes pelo prazo do artigo 364 parágrafo 2° do CPC, sucessivamente e 

começar da autora para apresentação de memoriais escritos e ao depois 

conclusos para sentença.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

VALDEIR JOSE DE FARIA OAB - GO18670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA-MT. Processo Código nº 1001177-31.2017.8.11.0025 

TELMA DOS SANTOS, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, 

por suas advogadas que esta subscrevem, vem respeitosamente a 

presença de V. Exa., requerer a juntada do incluso instrumento de 

substabelecimento anexo para que produza seus efeitos legais bem como 

requerer que todas as intimações do processo sejam publicadas em nome 

da advogada outorgada – SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, 

OAB/MT sob o nº 3.749, sob pena de nulidade. Nestes Termos, Pede e 

espera deferimento Juína-MT, 03 de dezembro de 2019. Selma Pinto de 

Arruda Guimarães Jaqueline de Angelo Nascimento Advª OAB/MT 3.749 

Advª OAB/MT 13.427 Priscila Tenório C. de Melo Laranjeira Advª OAB/SP 

352.291

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE APARECIDA RISSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDO ALVES BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000332-96.2017.8.11.0025 ROSINEIDE APARECIDA RISSATO - CPF: 

393.858.501-30 (EXEQUENTE) GARIBALDO ALVES BORGES - CPF: 

429.758.321-68 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, 

diligenciei no endereço onde não encontrei o requerido Sr Garibaldo, 

sendo informado que ele esta trabalhando na fazenda do Sr. Donilo, que 

fica no Distrito AR2, no Município de Aripuanã-MT. Certifico ainda que falei 

com a propria autora a qual tambem disse que tinha ficado sabendo que 

ele esta trabalhando no endereço acima. Certifico finalmente que, através 

do telefone 999324082, falei pelo WhatsApp com a esposa dele tendo ela 

dito que o advogado de seu marido iria tomar providências. Sendo assim, 

devolvo o presente a secretaria para os devidos fins. /MT, 16 de setembro 

de 2019. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001039-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ZANACHI SULAS (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 453 de 792



Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001095-97.2017.8.11.0025 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO - 

CPF: 572.080.501-04 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé 

que, diligenciei junto ao Av. Gabriel Miller, onde percorri toda sua extensão 

e não localizei o número informado. Certifico aina que, diligenciei junto ao 

Rua Torixoréu, onde não havia ninguem na casa, mas falei com a 

moradora vizinha a qual disse que Claudio, foi embora para o Município de 

Cuiabá, dizendo que iria morar em uma fazenda, mas não soube dar 

detalhes do endereço. Certifico ainda que, deixo de proceder com o 

arresto por não encontrar bens nome do devedor. /MT, 23 de setembro de 

2019. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001096-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE MACIEL NUNES FERREIRA OAB - 034.002.841-65 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001096-14.2019.8.11.0025 MARCIO FERREIRA - CPF: 005.846.671-16 

(REQUERENTE) FELIPE MACIEL FERREIRA (REQUERIDO), ELIANE MACIEL 

NUNES FERREIRA - CPF: 034.002.841-65 (REPRESENTANTE) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei até os endereço constantes no 

mandado, onde não localizei as numerações informadas, tendo em vista 

tratar-se de número do padrão antigo, que está em desuso nesta Urbe, 

bem como indaguei moradores dos referidos locais, porém todos alegaram 

não conhecer a parte requerida, assim NÃO FOI POSSÍVEL CITAR FELIPE 

MACIEL FERREIRA; deste modo, devolvo o presente para seus devidos 

fins. /MT, 7 de outubro de 2019. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000615-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAL FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

DEISE ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000615-51.2019.8.11.0025 ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 

(EXEQUENTE) DEISE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 032.757.241-85 

(EXECUTADO), LEAL FERREIRA ALVES - CPF: 000.239.861-31 

(EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, diligenciei no 

endereço onde percorri toda a extensão da Rua Jari Gomes, e não 

encontrei o nº informado, indaguei alguns moradores que não são muitos, 

mas ninguem soube dar informações alegando se quer conhecê-los. 

Sendo assim, devolvo o presente para os devidos fins. ... /MT, 19 de 

dezembro de 2019. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000364-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000364-04.2017.811.0025 PJE Finalidade: citação do requerido 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de Citação, 

expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Juína, 

referente o processo n.° 1000364-04.2017.811.0025, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei o requerido, 

Sr. ADEILSON PEREIRA, me foi informado pelo atual morador Sr. José 

Roberto, que comprou a casa do requerido e que este mudou-se para o 

módulo 5, não sabendo informar endereço completo; pelo que, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO, em virtude que o mesmo não foi 

localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é verdade 

e dou fé. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. KARINE MORAIS SANTOS 

VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002332-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DA REGIAO SUL - 

APROV - SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PIOVESAN OAB - PR71671 (ADVOGADO(A))

PAULO ANDRE ALVES DE RESENDE OAB - PR32709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FATIMA BENDER TAQUES (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BENDER TAQUES (REQUERIDO)

FELIPPE BENDER TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Carta Precatória TJMT Paraná Processo: 0001650-61.2015.816.0026 

Finalidade: citação dos requeridos PJE CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao mandado de citação e Intimação da Carta Precatória, 

deprecante do Juízo da Comarca de TJMT Paraná, extraída dos autos de 

origem n.° 0001650-61.2015.816.0026, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, dos requeridos, em virtude da falta de pagamento 

das diligências, devendo, conforme peticionado pela parte, a Secretaria 

intimá-lo quanto ao valor e guia para pagamento. Devolvo o mandado, para 

os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 12 de dezembro 

de 2019. KARINE MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002153-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002153-67.2019.8.11.0025 VALDISON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 

915.047.161-91 (REQUERENTE) PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REQUERIDO), 

SEGURADORA LÍDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REQUERIDO) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico eu, Paulo Chrispiniano de Almeida, Oficial de 

Justiça que, em cumprimento ao presente, diligênciei até a Rua Açai, Bairro 

Modulo 05, nesta cidade, e sendo lá, não foi possível proceder com a 

intimação do requerente: Valdison Pereira dos Santos, por não localizar o 

mesmo, nem também o nº 440, pois percorri toda a extensão da referida 

rua e a numeração termina com o nº 345, interroguei vários moradores, 

nenhuma informação do requerente obtive. Sendo assim, devolvo o 

presente na central de mandados, para os devidos fins. Dou fé. /MT, 10 de 

dezembro de 2019. PAULO CHRISPINIANO DE ALMEIDA Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002135-46.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR QUADROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Carta Precatória Comarca de Diamantino - MT Processo: 

1001330-56.2019.811.0005 Finalidade: citação e intimação do requerido 

PJE CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de Citação e 

intimação da Carta Precatória, deprecante do Juízo da Comarca de 

Diamantino - MT, extraída dos autos de origem n.° 

1001330-56.2019.811.0005, dirigi-me até o endereço mencionado no 

mandado, lá estando, não localizei o requerido, Sr. ADEMIR QUADROS DE 

OLIVEIRA, percorri toda a extensão da rua não existe o número informado, 

verificando os antigos encontrei apenas 325, que os moradores disseram 

não conhecer o requerido; pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

CITAÇÃO, em virtude que o mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 05 de 

dezembro de 2019. KARINE MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficiala de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002130-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD ROCK MINERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

VALTER PEIXOTO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1002130-24.2019.811.0025, em virtude da insuficiência do endereço, 

diligenciei a rua expressa no mandado e ali estando, indaguei populares 

que desconhecem a empresa e o Sr. Valter Peixoto de Andrade, diante 

desse fato devolvo o mandado em cartório e fico no aguardo de novas 

determinações. Portanto NÃO FOI POSSIVEL CITAR a Empresa Gold Rock 

Mineraçao Ltda o Sr. Valter Peixoto de Andrade, pelos motivos acima 

d e s c r i t o s .  J u í n a / M T ,  1 2  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 1 9 . 

_________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002106-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR OAB - MT9674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

J. D. T. V. E. D. F. E. S. D. C. (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002106-93.2019.8.11.0025 CLEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 

551.909.011-49 (REQUERENTE) VANDERLEY FRANCISCO DE MATOS - 

CPF: 616.334.371-91 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé 

que, na Rua Praia do Leste, não encontrei o nº 0. Liguei no telefone 

mencionado no mandado onde atendeu a senhora Dayane, a qual disse 

que se tratava da SINFRA, e que ali não tinha ninguem com o nome do 

requerido. Sendo assim, deixei de citá-lo e devolvo o presente a secretaria 

para os devidos fins. /MT, 5 de dezembro de 2019. EDIMILSO DE OLIVEIRA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1001372-79.2018.811.0025 PJE Finalidade: busca e apreensão 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de busca e 

aprensão, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de 

Juína, referente o processo n.° 1001372-79.2018.811.0025, diligenciamos 

até o endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizamos o 

bem descrito no mandado, fomos diversas vezes na casa, na empresa, 

percorremos inúmeras ruas da cidade e encontramos o bem; pelo que, 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO, em virtude que 

o mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 19 de dezembro de 2019. KARINE 

MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficial de Justiça EDIMILSO DE OLIVEIRA 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CADORE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VISINTIN OAB - SC28122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JORDANIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001601-05.2019.8.11.0025 CADORE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP - 

CNPJ: 07.494.345/0001-98 (REQUERENTE) MADEIREIRA JORDANIA LTDA - 

CNPJ: 01.373.702/0001-83 (REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico eu, Paulo 

Chrispiniano de Almeida, Oficial de Justiça que, em cumprimento ao 

presente, diligênciei até a 2ª Vara, e sendo lá, procedi com a penhora no 

Rosto dos autos, conforme auto em anexo, onde procedi com a intimação 

do Gestor Judicial Franklin Joilson Alves Bastos, para proceder com as 

devidas anotações. Certifico ainda que, não foi possível proceder com a 

intimação da Empresa Madeireira Jordania Ltda, na pessoa de seu 

representante legal, por não ter localizado o mesmo, pois no local onde a 

Empresa exercia suas atividades, encontra-se totalmente fechada e 

abandonado o imóvel. Dou fé. /MT, 5 de dezembro de 2019. PAULO 

CHRISPINIANO DE ALMEIDA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GRACIELI KANZLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001031-53.2018.8.11.0025 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) MARIA GRACIELI KANZLER - CPF: 

949.631.421-04 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, 

diligenciei no endereço onde fui recebido pelo Sr. Marcio, o qual disse que 

reside ali ha 40 dias, e não conhece a devedora. Sendo assim, deixei de 

citá-la e devolvo o presente para os devidos fins. /MT, 26 de novembro de 

2019. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADIGAR REIS PEREIRA DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000385-77.2017.811.0025 PJE Finalidade: busca e apreensão 

e citação CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de busca 

e apreensão e citação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta 

Comarca de Juína, referente o processo n.° 1000385-77.2017.811.0025, 

dirigi-me até o endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei 

a requerida e nem o bem descrito no mandado, diligenciei em outra 

endereço constante no sistema Apolo, rua Humberto Tiepo n.° 118, módulo 

5, mas não localizei o número informado; pelo que, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO, em virtude que o mesmo 

não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. Juína-MT, 17 de dezembro de 2019. KARINE MORAIS 

SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002014-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - 053.092.789-66 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MENDES (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002085-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - 053.092.789-66 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIA ROSA PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002037-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - 053.092.789-66 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE LIMA (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002107-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - 053.092.789-66 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI MARTINS GOVEIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

AR NEGATIVO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001308-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DE OLIVEIRA ENEDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL SANTANA TEIXEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Certidão Certifico e dou fé que eu, João Carlos da Silva Pereira, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, extraído dos Autos do Processo de nº. 

1001308-69.2018.811.0025, dirigi-me ao endereço e ali estando, fui ha 

duas casa que consta como rua 1, e segundo os moradores não mora 

nestes endereço o Sr. Natanael, e indaguei moradores desse loteamento 

também não conhecem o mesmo, diante desse fato devolvo o mandado em 

cartório e fico no aguardo de novas determinações. Portanto NÃO FOI 

POSSIVEL CITAR e INTIMAR o Sr. Natanael Santana Teixeira, pelos 

motivos acima descritos. Juína/MT, 04 de outubro de 2019. 

_________________________ João Carlos da Silva Pereira Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001398-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEAO SOUTO (EXECUTADO)

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001398-14.2017.8.11.0025 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (EXEQUENTE) RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO - 

CPF: 551.111.651-34 (EXECUTADO), MICHELLE LEAO SOUTO - CPF: 

040.736.446-37 (EXECUTADO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, 

diligenciei junto até o local de trabalho Prefeitura Municipal desta cidade, 

onde intimei Michelle Leão Souto, entregado-lhe cópia do mandado 

conforme recebimento no verso. Certifico ainda que, deixei de intimar 

Rodrigo Antonio Leão Souto, por não tê-lo encontrado, e segundo sua irmã 

Michelle, não sabe onde ele esta morando. /MT, 2 de dezembro de 2019. 

EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNEIS DA SILVA GIL (REU)

JEAN DA SILVA DUARTE (REU)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR GONCALVES TEIXEIRA (REU)

JOSE NICOLAU TEIXEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000075-03.2019.8.11.0025 ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 

(AUTOR(A)) DEVAIR GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 055.373.671-06 (RÉU), 

JOSE NICOLAU TEIXEIRA - CPF: 862.713.181-34 (RÉU) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que, em cumprimento ao mandado ID 18853909, 

diligenciei à Rua da COHABE (segunda fileira), Bairro Guadalupe, município 

de Castanheira/MT, onde me deparei com a residencia nº 16 fechada e 

com sinais de abandono. Indaguei a respeito dos executados em 03 

residências vizinhas (casa 18, 15 e 11) e todos informaram que os 

executados não mais moravam no local. Registro que, na residência nº 11, 

fui atendido pelo Sr. Edvaldo Garcia, o qual informou que havia comprado 

a casa dos executados para seu filho (Erisvaldo Garcia Luiz) e que os 

antigos moradores teriam se mudado para Juína, não sabendo, no entanto, 

precisar o endereço. Assim, não foi possível citar e intimar os Srs.: Devair 

Gonçalves Teixeira e José Nicolau Teixeira do teor da ordem em questão. 
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/MT, 29 de abril de 2019. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000528-03.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI (EXECUTADO)

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME (EXECUTADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-36.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANA MONFARDINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000390-36.2016.811.0025 PJE Finalidade: citação e intimação 

da requerida CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de 

citação e intimação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta 

Comarca de Juína, referente o processo n.° 1000390-36.2016.811.0025, 

dirigi-me até o endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei 

a requerida Sra. MARCIANA MONFARDINI, me foi informado por sua sogra, 

que atualmente reside em Juruena – MT, podendo ser localizada pelo 

telefone 66 984441584, no entanto não consegui contato; pelo que, NÃO 

FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, em virtude que o 

mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 24 de setembro de 2019. KARINE 

MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000657-08.2016.8.11.0025 BANCO BRADESCO -  CNPJ : 

60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA 

- CPF: 038.236.181-48 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não 

foi possível intimar a Sra. Fabiane Vanusa Gossler de Lima do teor do 

mandado ID 24403249 porque não consegui localizar a residência de 

numeral 01 na Av. Mato Grosso, Centro de Juína. /MT, 12 de novembro de 

2019. ELTON ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DONIZETE VIEIRA - EPP (EXECUTADO)

JORGE DONIZETE VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000533-25.2016.811.0025 PJE Finalidade: intimação dos 

requeridos CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de 

Intimação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de 

Juína, referente o processo n.° 1000533-25.2016.811.0025, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei os 

requeridos, Sr. JORGE DONIZETE VIEIRA EPP e JORGE DONIZETE VIEIRA, 

percorri toda a extensão da rua e não encontrei na rua e nem nos mapas 

o número informado, os moradores próximos não souberam informar; pelo 

que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO, em virtude que o 

mesmo não foi localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. Juína-MT, 03 de outubro de 2019. KARINE 

MORAIS SANTOS VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000379-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBSON VERONEZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 

Processo: 1000379-07.2016.811.0025 PJE Finalidade: Intimação do 

requerido CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao mandado de 

intimação, expedido pelo Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de 

Juína, referente o processo n.° 1000379-07.2016.811.0025, dirigi-me até o 

endereço mencionado no mandado, lá estando, não localizei o requerido, 

Sr. PAULO ROBSON VERONEZI, na rua não existe o número informado, 

sendo a rua pequena, há apenas a empresa inviolável e outra casa, em 

que o morador informou não conhecer o requerido; pelo que, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO, em virtude que o mesmo não foi 

localizado. Devolvo o mandado, para os devidos fins. O referido é verdade 

e dou fé. Juína-MT, 08 de outubro de 2019. KARINE MORAIS SANTOS 

VON ANCKEN Oficiala de Justiça

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001506-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO SANTANA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

positiva

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000651-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI FLAUZINO (AUTOR(A))

CRISTINA FERREIRA FLAUZINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA OAB - 

SP352291 (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

MEMORIAIS NOS TERMOS DO ART. 364 DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000587-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000587-54.2017.8.11.0025. AUTOR(A): FELIPE 

HUBNER RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A TERMO DE AUDIÊNCIA Aos dezoito dias do mês de março do ano de 

2019, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala 

de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 16h:00min, 

foi declarada aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000587-54.2017.8.11.0025 - PJE. Presentes ao ato, o autor Felipe 

Hubner, acompanhado por sua advogada Dr. Daniele Felber, e a requerida 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, representada pelo 

preposto Celio Claudio de Oliveira, acompanhado por sua advogada Dr. 

Erica Tayara Deodato de Lima. Compareceram ainda as testemunhas do 

autor: Divino Mariano de Jesus Filho e Paulina Francisca Rosa as quais 

foram qualificadas e inqueridas conforme mídia digital anexo. Colhido o 

depoimento pessoal do preposto As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. A advogada da requerida 

contraditou a testemunha pela ausência de qualquer identificação pessoal, 

a qual indagada afirmou saber os números de registro de seus 

documentos, razão porque a advogada do autor insistiu na sua oitiva. A 

advogada do autor apresentou alegações finais nos termos e 

fundamentos gravados em mídia digital. A requerida por sua vez 

apresentou alegações finais remissivas . Em seguida, o M. M. Juiz 

deliberou: “Defiro a oitiva da testemunha, bem como concedo o prazo de 

48 horas para que junte aos autos os documentos da testemunha, sob 

pena de desconsideração”. Havendo pedido de aplicação da regra artigo 

42 CDC, ao caso presente diante do sobrestamento de todas as ação que 

versão sobre este tema ante o afetamento da matéria ao regime dos 

recursos repetitivos (tema 929 do STJ) determino o encerramento da 

instrução e a suspensão do feito ate a decisão da questão afetada pelo 

STJ. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 16h47min. Fabio Petengill 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARINHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS OAB - RJ163033 (ADVOGADO(A))

JOAS DOS SANTOS NASCIMENTO OAB - MT23560/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n.: 1000140-66.2017.8.11.0025 Requerentes: Vera 

Lucia Marinho de Souza e Outro Requerida: União Transporte Interestadual 

de Luxo S/A – UTIL Vistos, Trata-se de ação ordinária de ressarcimento 

por danos alegadamente sofridos pelos autores ante a má prestação dos 

serviços públicos desempenhados pela demandada na condição de 

concessionária. De acordo com os demandantes, o cerne da lesão que 

justifica o ajuizamento da pretensão indenizatória estaria no erro atribuído 

à empresa de transportes de passageiros, consistente na emissão 

equivocada de dois bilhetes de viagem, relativa ao trecho entre 

Campinas/SP e Cuiabá/MT, porque, em resumo, após terem se deslocado 

até o Estado de São Paulo para consulta médica do sr. Manoel, 

precisavam agendar o retorno a sua cidade, e nesse afã, entraram em 

contato com a assistência social municipal e viabilizaram o custeio da 

viagem de volta, exclusivamente no trajeto Cuiabá a Juína/MT, o que ficou 

designado para o dia 22/12/2016, as 17h:30m. Reverberam que, então, se 

dirigiram até o terminal rodoviário da cidade de Campinas/SP, no dia 

17/12/2016, para comprar as passagens do trecho Campinas/SP - 

Cuiabá/MT, pedindo que a viagem fosse marcada para o dia anterior à do 

trecho interno, ou seja, para 21/12/2016, às 06h30m, mas por um erro do 

atendente, que também não foi observado na hora pelos viajantes, a 

passagem foi emitida para o dia 21/02/2017, as 06h:30m. Assinalam que 

no dia do suposto embarque, 21/12/2016, foram para a rodoviária, e 

somente aí descobriram o erro, mas segundo narram, foi-lhes permitido o 

embarque, mesmo sem conserto do bilhete, e eles rumaram em direção à 

Capital do MT, porém, quando chegaram na cidade mineira de Uberaba/MG, 

a muitos quilômetros do destino, foram impedidos de continuar a viagem, 

porque as vagas alocadas pela demandada pertenciam a terceiros e, 

então, o casal foi obrigado a descer do veículo e aguardar alguma 

solução, o que, por óbvio, atrasou a chegada no destino e causou os 

danos que se pretende indenizar. A sua vez, em sua extensa e 

generalíssima defesa, a requerida nega qualquer erro na emissão dos 

bilhetes, assim como recusa veracidade à tese de que os autores tenham 

embarcado, desde a origem, sem passagem para aquela data ou por 

cortesia de qualquer de seus prepostos, e, por conseguinte, evidente está 

que incide sobre tais questões fáticas a controvérsia judicial sujeita à 

dilação probatória, razão porque fixados os pontos controvertidos, abro 

às partes prazo comum de 5 dias para que indiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, apontando de modo claro e justificado a sua 

finalidade. Rejeito, desde logo, o pedido de inversão do ônus probatório, 

porque a questão controvertida diz respeito às duas versões sobre um 

mesmo fato, que não contemplam qualquer diferença técnica ou de forças 

que pudesse autorizar a ideia de ser a demandada mais apta ou 

preparada à produção da prova, que, repise-se, restringe-se a 

estabelecer o que de fato ocorreu na data de aquisição e emissão dos 

bilhetes de viagem adquiridos pelos demandantes em dezembro de 2016 e 

porque razões eles tiveram de descer no meio do trajeto que realizavam. 

Por fim, diante da notícia do falecimento de um dos requerentes, 

proceda-se com a modificação dos registros de identificação dos autos, 

extinguindo-se a ação em relação ao de cujus. Às providências. Juína 

(MT), 22 de janeiro de 2.019. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000626-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

ANDREIA MARCELINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (REU)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ALLAN JOSE METELLO DE SIQUEIRA OAB - MT3691/O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1000626-17.2018.8.11.0025 Requerente: Gilmar 

Lourenço da Silva Requerida: Cooperativa Agropecuária Mista Juína Ltda. 

VISTOS, etc. Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Gilmar 

Lourenço da Silva, se dizente legítimo possuidor, por longos anos, 

identificada como sendo área desmembrada do campo experimental e 

viveiros, com área de 27,28 ha (vinte e sete hectares e vinte e oito ares) 

denominada Chácara n. 23, 24 e 25, localizada no município de Juína/MT. 

Indicados os requeridos e os lindeiros do imóvel, foi realizada a citação de 

alguns, aportando aos autos a contestação apresentada pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, 

autarquia federal de ensino, na qual aduz, em síntese, que a área é 

impassível de se usucapida por ser pública, o que diz estar fartamente 

demonstrado nos estudos técnicos realizados na região, os quais 
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demonstrariam que a extensão da matrícula imobiliária n. 4.483, Livro 02, 

de 11 de janeiro de 2008, lavrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis e 

Títulos e Documento de Juína, possuindo 80,3459 hectares, da área maior 

denominada "campo experimental e viveiros", seção "J", 1ª Fase do Projeto 

de Expansão Urbana do Município de Juína-MT, vai até depois do leito do 

Rio Perdido, ou seja, avança na área que se pretende usucapir, o que se 

demonstraria pela medição simples dos marcos naturais e geográficos que 

identificam as extremidades do imóvel. Vale dizer: segundo o IFMT ele é 

parte e não confrontante na ação em comento, e, havendo manifestação 

de interesse direto de autarquia federal no resultado da lide, evidenciada 

está a incompetência do juízo estadual para prosseguir no processamento 

da lide. Sobre o tema: “A faculdade prevista no art. 109, § 2º, da 

Constituição Federal, abrange o ajuizamento de ação contra quaisquer das 

entidades federais capazes de atrair a competência da Justiça Federal, 

uma vez que o ordenamento constitucional, neste aspecto, objetiva 

facilitar o acesso ao Poder Judiciário da parte litigante. 4. Agravo interno a 

que se nega provimento” (STJ, AgInt no CC 153.878/DF, Relator Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/06/2018 “Trata-se de ação 

ordinária movida contra autarquia federal - INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA. Aplica-se, portanto, 

a regra estabelecida no art. 109 , I , da Constituição Federal , que define a 

competência da Justiça Federal para julgar causas em que entidade 

autárquica da União figurar como ré no feito. Incompetência absoluta da 

Justiça Estadual para julgamento da ação. Anulação da decisão agravada 

e remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância. DECISÂO 

AGRAVADA ANULADA DE OFÍCIO. AUTOS REMETIDOS À JUSTIÇA 

FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA” (Agravo de Instrumento Nº 

70056794290, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 13/08/2014) Desse modo, 

considerando que a Justiça Federal é competente para processar e julgar 

ação de usucapião na qual figure como interessada autarquia federal, 

inserindo-se na regra geral do art. 109, I, da CF/88, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e DETERMINO o encaminhamento dos autos à Justiça 

Federal Comum. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

na distribuição. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 4 de novembro de 2019. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA MARIA PINTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

MM. Juiz. Opino pela intimação da exequente para que promova o regular 

andamento do feito, notadamente quanto à negativa informada pela C.E.F. 

Juína, 20/01/2020 Marcelo Linhares Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000291-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDMA MARIA PINTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR VIEIRA (REQUERIDO)

 

MM. Juiz. Opino pela intimação da exequente para que promova o regular 

andamento do feito, notadamente quanto à negativa informada pela C.E.F. 

Juína, 20/01/2020 Marcelo Linhares Promotor de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122275 Nr: 2777-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRPR, MBDCR, GDCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ANDRADE SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.229/O, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Certifico que, na data de 01/12/2016, foi nomeado como Advogado Dativo 

da parte Executada, o Dr. ELTON ANTONIO RAUBER, OAB/MT nº 19.692, 

para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 31.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 01 (um) URH, pelo serviço prestado pelo Advogado acima identificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144064 Nr: 1092-91.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILJERSON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 13/07/2018, foi nomeado como Advogado Dativo 

da parte Executada, o Dr. EDER DE MOURA PAIXÃO, OAB/MT nº 19095-O, 

para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 24 dos 

autos de código 113935.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 03 (três) URHs, pelo serviço prestado pelo Advogado acima 

identificado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95807 Nr: 4144-08.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDCDS, MADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96512 Nr: 4941-81.2013.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA ETTORE DE QUEIRÓZ, ESPOLIO DE MANOEL 

FRANCISCO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA 

FRASSETO DE FREITAS, ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, SONIA FRASSETO DE FREITAS - OAB:22684, Sonia 

Frassetto de Freitas - OAB:22684 O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO LEGAL INFORMAR O 

ENDEREÇO CORRETO DO CONFINANTE GILIARDI JOÃO DALMASO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TYKAYWY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000608-30.2017.8.11.0025 

[Bancários] REQUERENTE: IRENE TYKAYWY REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS. Compulsando os autos constata-se que a autora é 

indígena e conforme procuração anexa ao id. 7288574, também é 

analfabeta, eis que não foi capaz de assinar o próprio nome do 

documento, utilizando-se tão somente sua impressão digital. Neste sentido, 

em se tratando a parte litigante pessoa analfabeta, deve a procuração 

outorgada por esta ser por instrumento público, sob pena de nulidade 

absoluta dos atos processuais. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DOS 

EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

– BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO.1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). E M E N 

T A – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM 

TUTELA DE URGÊNCIA – OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO JUÍZO DE 

PISO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO – PARTE 

INDÍGENA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO P R O V I D O . (T J - M S 0 8 0 

2 1 9 8 9 3 2 0 1 6 8 1 2 0 0 0 5 M S 0802198-93.2016.8.12.0005, Relator: 

Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/10/2017, 5ª 

Câmara Cível) Desta forma, a fim de possibilitar o levantamento dos 

valores depositados em Juízo em nome de seu procurador, conforme 

requerido no Id. 27452309, deverá a parte autora juntar aos autos 

procuração por escritura pública, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, 

considerando que não houve condenação no requerido ao pagamento de 

danos morais, mas que no cálculo de Id. 19791369 e no deposito de Id. 

19791367, foram depositados R$ 2.076,24 a tal título, determino o 

levantamento de tal montante em favor do requerido Banco Bradesco. 

Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000063-52.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO JESUS BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1000063-52.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

Urbano Jesus Bressan REQUERIDO: 2º Serviço Notarial e Registral de 

Juína/MT Vistos e Examinados. Cuida-se de ação de exibição de 

documentos vertida por Urbano Jesus Bressan em face de 2º Serviço 

Notarial e Registral de Juína/MT, objetivando a exibição das assinaturas 

que foram objeto de reconhecimento de firma nos documentos de CLRV 

dos veículos de placa JYE0495, placa JYE9460, placa JN0864, por ele 

alienados em favor de terceiros no ano de 1990. Relata o autor que a fim 

de possibilitar a transferência dos bens para os nomes dos compradores, 

promoveu o reconhecimento de firma das assinaturas apostas nos 

documentos – CLRV, no cartório requerido, no entanto, tal regularização 

não foi promovida pelos adquirentes, gerando a cobrança de todos os 

encargos tributários dos veículos em seu nome. Afirma, que em razão de 

tais fatos, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito desfavor do 

Estado de Mato Grosso e do Detran/MT – nº 001367-23.2019.8.11.0025, 2ª 

Vara Cível desta Comarca, mas que em razão do grande lapso temporal 

transcorrido, não lembra mais quem foram os compradores dos veículos e, 

por isso, necessita dos documentos arquivados no cartório requerido para 

comprovar na referida ação não ser mais proprietário dos bens alienados. 

É breve o relato. Decido. De saída, registre-se que a enunciação 

dogmática de que “o novo CPC extinguiu as cautelares satisfativas e 

preparatórias” de nada serve ao deslinde da controvérsia, porque não 

estamos mais no tempo das ações formulárias do Direito Romano, em que 

a nomenclatura, a escolha de um padrão (formulário) correto eram 

essenciais ao exercício do direito de peticionar. É cediço que inexistem em 

nosso ordenamento jurídico atual cautelares autônomas, ou mais 

precisamente, “ações de natureza cautelar”, porque a boa hora, decidiu o 

legislador pátrio em extinguir a miscelânea de procedimentos e ritos que 

pululavam da Codificação dos Ritos procedimentais, e transformou a 

cautelar naquilo que ela sempre foi, uma espécie de tutela jurisdicional e 

não um procedimento/uma medida processual especifica e independente. 

Desse modo, evidente que “ação cautelar de exibição de documentos” não 

mais existe e nem se justifica no sistema processual vigente, mas isso não 

significa que não possa a parte, como no caso em tela, pretender ver 

apresentados documentos, elementos de prova, retratos de realidade, que 

estejam de posse de terceiros, para subsidiar suas pretensões, como, 

aliás, vem salientando a jurisprudência mais atualizada: "INTERESSE DE 

AGIR Ação ajuizada para exibição de documentos Inadmissibilidade, uma 

vez que há procedimento específico para obtenção de documentos cujo 

conhecimento pode viabilizar solução extrajudicial ou ajuizamento de ação 

principal Inteligência dos incisos II e III do art. 381 do Cód. de Proc. Civil 

Sentença mantida - Apelação improvida. (...) Com efeito, além de o atual 

Cód. de Proc. Civil não prever nenhuma cautelar específica, exige-se para 

o ajuizamento de tutela cautelar antecedente a presença de "perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 305 do Cód. de Proc. 

Civil), o que não se vislumbra na exibição de documento. Mais ainda, o 

Cód. de Proc. Civil disciplinou a exibição de documentos em dois institutos 

distintos: produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes) e exibição 

incidental (art. 396 e seguintes) cuja disciplina é análoga àquela do Cód. 

de Proc. Civil anterior. Já a primeira hipótese consiste em inovação do 

atual Cód. de Proc. Civil que, em seu art. 381, estabelece que a produção 

antecipada de provas é cabível quando, entre outros, "a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito" e "o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (inciso II e III). No caso, 

vê-se que a pretensão da apelante é ter o documento exibido "com a 

finalidade de verificar a regularidade da cobrança e de suas cláusulas" 

(fls. 02), o que se enquadra perfeitamente nesses incisos, uma vez que 

sua apresentação poderia viabilizar a solução do conflito 

extrajudicialmente, bem como "justificar ou evitar o ajuizamento de ação" 

(TJSP, Apelação n. 1015173-85.2016.8.26.0196, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 7.11.2017). Vale dizer: como 

medida autônoma não é mesmo possível processar o pedido de exibição 

de documentos, mas como pretensão de obrigação de fazer, como 

produção antecipada de provas, é perfeitamente viável o seu manuseio, 

que, entretanto, necessita estar correlato com a pretensão futura ou 

concomitante que a parte intente manifestar. Nesse percurso, cabe 

observar que a ação de produção antecipada de provas pressupõe a 

existência efetiva de risco ou receio de se tornar difícil ou impossível a 

produção das provas no curso do processo de conhecimento, ou seja, a 

aludida ação somente é admissível quando presente uma das hipóteses do 

art. 381 do CPC, verbis: “Art. 381. A produção antecipada da prova será 

admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a 

tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 

pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 
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viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.” No escólio de VICENTE GRECO FILHO[1], verbis: 

“admite-se a produção antecipada de prova, por meio de processo 

cautelar próprio (arts. 846 a 851) quando a parte ou testemunha tiver de 

ausentar-se, quando por doença ou idade houver risco de que não possa 

via a depor em audiência, ou quando os vestígios estiverem sob o risco de 

desaparecer, no caso de exame pericial” Nessa exata medida, "quando o 

fato puder ser apurado no momento processual adequado, não se justifica 

o pedido de produção antecipada da prova (RT 491/62, 601/82, RJTJESP 

94178, 107/295, JTA 100/375, RF 276/191), pois neste caso não há 

'periculum in mora' a legitimar a medida (RJTJESP 115/117)" (THEOTONIO 

NEGRÃO, "Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor", 

Ed. Saraiva, 38ª ed., p. 904). Na hipótese dos autos, é evidente a ausência 

dos requisitos necessários ao prosseguimento da lide, na medida em que 

é incontroverso nos autos que a principal já está em curso, bastando tão 

somente que no momento processual adequado o autor requeira a 

exibição dos documentos requeridos. Da mesma forma, não há que se 

falar em risco ou receio de se tornar difícil ou impossível a produção da 

prova, na medida em que os documentos que se almeja exibição foram 

produzidos há mais de 30 anos e inexiste nos autos qualquer indício de 

deterioração que justifique a antecipação da fase probatória. Nesse 

contexto, não há dúvidas de que o autor carece de interesse processual 

em razão da inadequação da via eleita, condição essencial para o 

processamento válido da ação, conforme estabelece o artigo 17°, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, reconheço a ausência de 

interesse processual do autor e, de consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento do artigo 485, I e IV, e 

330, III, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem 

honorários advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide. Com 

relação ao pleito de concessão do benefício processual da gratuidade de 

justiça, determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis (Art. 219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a 

análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC, sob pena de 

indeferimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito [1] Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 7ª ed., 2º vol., p. 

188.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001326-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que, foi agendada audiência de conciliação e mediação 

para o dia 14/02/2020 às 09 horas. JUÍNA, 27 de janeiro de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001326-56.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que, foi agendada audiência de conciliação e mediação 

para o dia 14/02/2020 às 09 horas. JUÍNA, 27 de janeiro de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: 

(66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000827-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

CERTIDÃO DE TEOR DO DÉBITO ALIMENTAR EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN VAZ 

DADOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: n. 

1000827-43.2017.8.11.0025 Valor da causa: R$ 22.488,00 / DISTRIBUÍDO 

EM: 17/07/2017 09:54:40 / ESPÉCIE: [Alimentos, Fixação] EXEQUENTE: 

ANDREIA TEREZINHA ROVEDER, brasileira, solteira, massagista, portando 

no presente ato cópia de sua carteira de identidade R.Gnº 1.356.843.4, 

expedida pela SSP/MT e inscrita no CPF sob o n.º 017.548.341-47, como 

mostram os documentos (anexo sob o n.º 03), residente e domiciliada na 

Travessa Zuelina Fonseca, Bairro: Centro, nesta cidade e Comarca de 

Juína, Estado do Mato Grosso, CEP de n.º 78320-000. EXECUTADO: 

CAMILO NASCIMENTO CORREA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 

1208449 SSP/AC, inscrito no CPF sob nº 692.284.261-87, residente e 

domiciliado na Rua Ludovico Vieira de Camargo, nº 662, Bairro Jardim 

Primavera, na cidade e Comarca de Rondonópolis – MT, CEP de n.º 

78746-730 Certifico que a EXEQUENTE: ANDREIA TEREZINHA ROVEDER é 

credora do valor de R$ 17.230,20 (dezessete mil duzentos e trinta reais e 

vinte centavos), devido por CAMILO NASCIMENTO CORREA e constituiu 

título executivo (artigo 528, §1º e §3º CPC), autos acima epigrafados, 

conforme decisão e documentos em anexo e vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste, certifico ainda 

que em 22/03/2019 decorreu o prazo para pagamento voluntário do valor. 

DECISÃO/SENTENÇA: Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença de 

alimentos (artigo 528, §§ 3º e 7º do NCPC) proposta por ISAAC 

FREDERICO RODEVER CORREA e GABRIEL CAMILO RODEVER CORREA 

representados por sua genitora Andreia Terezinha Rodever em face de 

CAMILO NASCIMENTO CORREA, já qualificados nos autos. Conforme se 

observa, o executado foi devidamente citado para efetuar o pagamento do 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Em Id 

19283497 apresentou justificativa extemporânea, conforme certificado (Id 

22005578), sob os argumentos de que os exequentes não teriam 

apresentado os comprovantes de pagamento realizados por ele e, ainda, 

de que não possui condições de arcar com as despesas extraordinárias, 

as quais, segundo ele, são altíssimas. Não obstante a justificativa 

apresentada, observa-se que o executado não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove suas alegações e ainda demandou a fim de que 

este Juízo oficie ao banco em que são efetuados os pagamentos para 

apresentar os extratos bancários. Não é demais ressaltar que é ônus do 

devedor comprovar fato desconstitutivo do crédito exequendo. Na 

sequência, a parte exequente pugnou pela decretação da prisão do 

executado (Id 22002778), bem como apresentou cálculo atualizado. 

Parecer ministerial favorável à prisão do executado em Id 22827787, em 

seguida os exequentes apresentaram nova manifestação, atualizando os 

valores não pagos. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve 

relato. Decido. Considerando que a obrigação alimentar exequenda tem 

caráter emergencial, uma vez que é destinada à subsistência dos 

exequentes, e diante da não apresentação pelo devedor de justificativa 

hábil a comprovar a impossibilidade do cumprimento do dever de pagar 

alimentos, cabível o protesto do pronunciamento judicial e a imediata 

decretação de sua prisão, conforme preconiza o artigo 528, § 1º e 3º do 

Código de Processo Civil. Posto isso, com fulcro no dispositivo legal 
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invocado determino o protesto do pronunciamento judicial e decreto a 

prisão civil do executado CAMILO NASCIMENTO CORREA pelo prazo de 02 

(dois) meses. A parte exequente apresentou o montante do débito 

alimentar devidamente atualizado no valor de R$ 17.230,20 (dezessete mil 

duzentos e trinta reais e vinte centavos) em Id 26573037, conforme artigo 

528, § 7º do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

TEOR DO DÉBITO ALIMENTAR nos termos do § 2o do artigo 517 do Novo 

Código de Processo Civil, na qual deverá indicar o nome e a qualificação 

do(s) Exequente(s) e do Executado, incluindo o número do CPF do 

Executado, o número do processo, o valor da dívida atualizada e a data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário. Expedida a certidão, caberá 

ao(s) Exequente(s) providenciar(em) as averbações e comunicações 

necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, 

sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO fazendo-se nele 

constar que o pagamento da pensão alimentícia implicará na imediata 

suspensão do cumprimento da ordem, a teor da norma cogente emanada 

do artigo 528, § 6º do Código de Processo Civil. Nos termos do § 4o do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, a prisão civil será cumprida em 

regime fechado, devendo o Executado ficar separado dos presos 

comuns. Ressalte-se que o cumprimento da pena não eximirá o Executado 

do pagamento das prestações vencidas e vincendas (artigo 528, § 5º do 

Código de Processo Civil). Expeça-se ofício à POLINTER e à delegacia de 

capturas quanto ao mandado de prisão existente em desfavor do 

executado CAMILO NASCIMENTO CORREA. Providencie a inclusão do 

mandado em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. JUÍNA - MT, 9 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Franklin J. Alves Bastos Gestor Judiciário OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93518 Nr: 1655-95.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:16727

 Considerando o desarquivamento dos autos, intime-se a advogada da 

parte autora para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121745 Nr: 2477-79.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 "...Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação dessa 

decisão, para apresentação do rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão. Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56411 Nr: 2692-65.2010.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOA, LDOAF, MLDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a a parte autora na pessoa de sua advogada para juntar aos 

autos a minuta de acordo no prazo de 05 (cinco)dias, ressalto que embora 

tenha sido realizada a tentava de intimação pessoal da inventariante 

conforme determinação de fls.99 ,esta restou infrutifera ,razão que 

procedo a intimação da causuídica para dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104347 Nr: 4651-32.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o 

valor da diligência necessária.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119755 Nr: 1249-69.2016.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE VITOR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:14.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO CHAVES, Cpf: 11692472968, 

Rg: 619.796, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 462 de 792



15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Chácara nº 01 - Juína, com 12,00 

(doze hectares), e encontra-se registrado no Cartório do 6º Ofício, sob nº 

de Registro 01, Matrícula nº 13.689, Livro do Registro Geral 2-AO.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tendo em vista o Expediente 

0174666-41.2016.811.0000 que designou este magistrado para 

jurisdicionar de forma exclusiva a partir do dia 19/12/2016 na Comarca de 

Sapezal/MT, devolvo os autos à secretaria sem decisão, para posterior 

conclusão ao magistrado sucessor.Ao Juiz Titular da 2ª Vara desta 

Comarca ficam os votos de sucesso nessa nova empreitada em sua 

vida.Ressalto o trabalho desempenhado pela Gestora Judiciária, 

servidores, estagiários e assessores, pois sem eles o árduo trabalho do 

cotidiano se tornaria impossível.Para todos, ficam os sinceros 

agradecimentos pelo trabalho em equipe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Juína/MT, 14 de 

Dezembro de 2016.Conrado Machado SimãoJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN 

VILLAÇA FILHO, digitei.

Juína, 24 de janeiro de 2020

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122378 Nr: 2845-88.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE SPESSATTO VARGAS, SILVANIA SPESSATO 

DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN SPESSATTO, ACLETO ZENOR 

SPESSATTO, SÉRGIO MOACIR BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OAB/MT 18.218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação às contestações e documentos apresentados 

pelos requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108882 Nr: 2028-58.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de justiça.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133738 Nr: 4933-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR RENAU ADELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIMO A DEFESA PARA QUE NO PRAZO DE CINCO DIAS MANIFESTE-SE 

QUANTO AO ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS UMBERTO DIEGO, SERGIO 

E DONIZETI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 3074-19.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO 

DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO, VALTON RODRIGUES SOARES, 

ELIAS MOURA DA SILVA, Valdo Machado de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135887 Nr: 479-08.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS, DMN, WRC, EFDS, SDSL, JPECBG, GB, 

OVDS, VRH, JTDB, GRJ, CGC, PRJD, SMDS, FLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, ANTONIO VALDENIR CALIARE - OAB:13443/MT, 

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - OAB:20257/B, CAIO FERNANDO 

GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - 

OAB:20272/O, CRISTIANO ZANDONÁ - OAB:18.829/MT, EDER DE 

MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, FLÁVIO LEMOS GIL 

- OAB:14.933-B/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O, RICARDO SALDANHA 

SPINELLI - OAB:OAB/MT 15.204, TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691, Tiago Jose Lispsch - OAB:23383/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714/MT, WELINTON JOSÉ SERPA 

GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204879490

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 135887 - ARIPUANA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 24/01/2020 13:40:03

Assunto: URGENTE -ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR A TESTEMUNHA DE DEFESA ANTONIO DE 

MORAES ROSA - SEGUE 04 ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136652 Nr: 1034-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para apresentar defesa preliminar, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145650 Nr: 2205-80.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) MICHAEL MENEZES MACHADO, para que proceda com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 463 de 792



devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141851 Nr: 4694-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134839 Nr: 5720-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) GIVAGO DIAS MENDES, para que proceda com a devolução 

dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140680 Nr: 3832-56.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141943 Nr: 4766-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES, EDSON 

GOMES DE OLIVEIRA, ERIC RUAN BUENO FERREIRA, JOÃO PAULO DE 

LIMA SANZOVO, RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, PEDRO 

HENRIQUE VENTURA BUENO, JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO, 

PEDRO HENRIQUE VENTURA BUENO, JOSE WELLINGTON LIMA 

BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT19095, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS 

- OAB:11323

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) RAFAEL JERONIMO SANTOS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140694 Nr: 3841-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80715 Nr: 205-88.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDIMAR FRANCISCO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137562 Nr: 1618-92.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127788 Nr: 1115-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143116 Nr: 375-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR GONÇALO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095
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 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148502 Nr: 4185-62.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140218 Nr: 3549-33.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARMONDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a TEILON AUGUSTO DE JESUS, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132349 Nr: 4044-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TSAIBATA TSE, MAURO MAITEDE 

RIKBAKTA, MARCOS PUBUDU RIKBAKTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6821-B

 Código de rastreabilidade: 81120204879991

Documento: MALOTE DIGITAL DEVOLUCAO DE CP TJRJ.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Divisão de Distribuição Registro e Autuação ( TRF2 )

Data de Envio: 24/01/2020 14:32:56

Assunto: URGENTE - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E CÓPIA DOS 

AUTOS (CÓDIGO 132349 - NOSSO) PARA CUMPRIMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128239 Nr: 1444-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110152 Nr: 2631-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do advogado(a) do(a) réu/ré para, no prazo legal, apresentar 

seus memoriais/alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143012 Nr: 286-56.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA CRISTINA RIBEIRO, ELISMAR JULIÃO 

NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4280 Nr: 192-90.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89983 Nr: 4265-70.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 2105-14.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVÍ PAIM TUNES, JUNIOR CAVALCANTE 

SANTANA, EUDES ADÃO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 
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com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108358 Nr: 1738-43.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO CARDOSO HELWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 186-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PRADO, Carlos Roberto Pires 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82946 Nr: 3036-12.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIERME BOCCHAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124907 Nr: 4351-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128276 Nr: 1475-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 5811-68.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129080 Nr: 1961-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANDRO MATIAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132285 Nr: 4002-62.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34108 Nr: 2219-21.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDERSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 1370-29.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80492 Nr: 5052-70.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 4537-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, 

CONFORME DETERMINADO EM FL. 101

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 113627 Nr: 4872-78.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, em se tratando de penas concretamente idênticas, 

RECONHEÇO a causa de aumento prevista no art. 71 do CP (crime 

continuado) AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma PENA 

DEFINITIVA de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.A 

pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo 

diploma legal não desabona o réu a ponto de impedir a substituição, 

considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 

44, III), a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direito na forma e condições a serem fixadas em audiência 

admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder 

a suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida 

mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor 

e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado; EXPEÇA-SE 

a certidão de honorários determinada à f. 58, ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.P. I. C.Juína-MT, 23/10/2019 VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135706 Nr: 331-94.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CALIXTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do indiciado CARLOS CALIXTO SILVA em 

razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 

que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

 “No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de 

óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a 

punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado CARLOS CALIXTO SILVA, a teor do 

que dispõe o art. 107, I, do CP c/c art. 62 do CPP.

 Não havendo incidente de restituição por eventuais e legítimos 

proprietários, ENCAMINHEM-SE as armas/ munições apreendidas nos 

autos ao Comando do Exército Brasileiro, na forma dos artigos 25 da Lei n. 

10.826/03 e 65 do Decreto n. 5.123/04.

RESTITUAM-SE o aparelho celular e a roçadeira marca Sthill aos 

sucessores.

PROMOVA-SE a destruição da balança e da droga apreendida (f. 20).

CIÊNCIA a Defesa constituída a f. 88.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

BNMP 2.0.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107718 Nr: 1439-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LUIZ BERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

CLÓVIS LUIZ BERTI, qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2°, 

inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo e. 

Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o 

prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002607-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1002607-89.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a 

proposta formulada em ID 28324319, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002130-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AMANCIO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002130-66.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELISANGELA AMANCIO RAMOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando a proposta 

formulada em ID 28324318, INTIME-SE a parte autora para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO CONTARDI PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000096-84.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): VENICIO CONTARDI PENHA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Em tempo, verifico que 

o autor pugnou pela concessão das benesses da justiça gratuita e que até 

o presente momento tal pleito não fora apreciado, contudo, verifico que o 

pleito necessita de dilação probatória. A Constituição Federal, art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que: "O Estado prestará assistência judiciária integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Do disposto 

normativo constitucional acima citado, aufere-se que a gratuidade será 

concedida apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a 

alegação de hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, 

devendo ser acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 

forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 468 de 792



c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Compulsando detidamente os autos, verifico que inexiste nos autos 

documento apto a comprovar a hipossuficiência alegada. Desta feita, 

INTIME-SE a autor, via seu causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000089-92.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. P. V. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000089-92.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): JEAN CARLOS DE MORAES VITALI REU: ANA LIVIA PEREIRA 

VITALI Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISIONAL DE 

ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” movida por JEAN 

CARLOS DE MORAES VITALI em face de ANA LIVIA PEREIRA VITALI, 

todos devidamente qualificados nos auto. Decisão de ID 28307748 

indeferiu a tutela de urgência pretendida. Certidão de ID 28307757 atestou 

que a requerida mudou de endereço. Intimado o requerente para 

manifestar, este em ID 28308150 consignou que a requerida está residindo 

na Espanha, mas em endereço desconhecido, razão pela qual pleiteou 

pela remessa dos autos a esta comarca, nos termos do §2º do art. 46 do 

CPC. Decisão de ID 28308786 declinou a competência para esta comarca, 

com fundamento no art. 46, §3º, do CPC. Após, vieram-me conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, em 

anál ise dos presentes autos e  dos autos de n º 

1000810-15.2018.811.0011, verifico que ambas as demandas são 

idênticas, eis que em ambas o requerente pugna pela exoneração dos 

alimentos que presta a sua filha Ana Livia Pereira Vitali. Preceituam os 

parágrafos 1º ao 3º, do art. 337 do NCPC, que a litispendência ocorre 

quando: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra 

quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso. 

Nas lições de Fredie Didier Júnior[1]: há litispendência quando pendem 

processos com mesmo conteúdo. A mesma situação jurídica controvertida 

é posta em mais de um processo para ser resolvida. Enfim, há 

litispendência quando o Poder Judiciário é provocado a solucionar o 

mesmo problema em mais de um processo. Portanto, tendo em vista que 

ambas as demandas possuem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma 

causa de pedir, flagrante a ocorrência de litispendência. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE 

LITISPENDÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS AUTOS 

PRINCIPAIS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA QUE NÃO 

DESCARACTERIZA A LITISPENDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR, 

AC 1389367-7, 6ª Câmara Cível, Rel.: Prestes Mattar, j. 15.09.2015) O 

Novo Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 485 que: “Extingue-se 

o processo, sem resolução do mérito quando: V - reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual.” Assim, 

verificando-se a presença da litispendência, a extinção do processo sem 

a resolução do mérito - art. 485, V e VI do NCPC – é medida que se impõe. 

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, V e VI do CPC. CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa. Todavia, SUSPENDO 

a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça, enquanto 

perdurar a situação de hipossuficiência. Transitado em julgado, arquive-se 

o feito com as devidas baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste-MT, 23 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito [1] In: Curso de Direito Processual Civil - Processo 

Coletivo. 5 ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2010, p. 172.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001930-59.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO FERREIRA MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 23 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003772-74.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados. Deferida a liminar em ID 25583012. O veículo foi 

apreendido em ID 27880428. Em ID 27971220 o requerido solicita a 

purgação da mora. Pelo petitório de ID 28229643 a parte autora concorda 

com o valor depositado para purgar a mora e solicita a restituição do 

veículo e extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito Custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 
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por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 23 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003772-74.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados. Deferida a liminar em ID 25583012. O veículo foi 

apreendido em ID 27880428. Em ID 27971220 o requerido solicita a 

purgação da mora. Pelo petitório de ID 28229643 a parte autora concorda 

com o valor depositado para purgar a mora e solicita a restituição do 

veículo e extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito Custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da causa. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste - MT, 23 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003515-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003515-49.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: FABIO NUNES CAMARGO Vistos. INDEFIRO o pleito de ID 

28234493 haja vista que no endereço indicado já houve tentativa de 

citação do requerido, conforme atesta certidão de ID 25130412, possuindo 

o Oficial de Justiça fé pública em seus atos. Desta feita, INTIME-SE a parte 

autora para pugnar o que é direito, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Transcorrido in albis, INTIME-SE pessoalmente, consignando o 

prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte dê regular impulsionamento ao 

feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Somente então, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001386-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001386-71.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 24 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003587-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogada da 

parte requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COMARCA DO RIO BRANCO-MT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GIRBERTO MARIANO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

ALVARÁ ELETRÔNICO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001684-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001684-97.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA MONTEIRO PAULINO PANISSO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 27 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000101-09.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE VENTURA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” 

proposta por JOSE VENTURA contra o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que os documentos médicos 

juntados são apenas exames e não trazem qualquer prova inequívoca da 

incapacidade da autora em exercer suas atividades laborais. Assim, 

restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 
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ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000802-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000802-04.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): RAQUEL CARVALHO DE LIMA ALMEIDA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO os embargos opostos, 

eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 27 

de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000001-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. R. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000001-54.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: VANIELY DA ROCHA 

LIMA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposta por 

BANCO BRADESCO S.A em face de VANIELY DA ROCHA LIMA, ambos 

devidamente qualificados. Entre um ato e outro (ID 28079159), as partes 

chegaram a uma solução consensual do litígio, requerendo assim a 

homologação e extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito Custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 20 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BANDEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, em 19/12/2019, sem interposição de 

recurso. Mirassol D'Oeste - MT, 27 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do 

Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004092-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004092-27.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELAINE APARECIDA BERNARDO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ELAINE APARECIDA 

BERNARDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO alegando, em 

síntese, que foi aprovada no concurso público 01/2017 do Estado de Mato 

Grosso em 17º lugar para o cargo de “Professor da Educação Básica – 

Pedagogia”. Acrescenta que o edital previa a existência de 11 vagas para 

o cargo da requerente na cidade de Araputanga, sendo que fora chamada 

todas as aprovadas. Relata que posteriormente tomou conhecimento que o 

requerido estava contratando vários servidores temporários para ocupar 

as vagas dos servidores do concurso. Afirmou que, no caso específico 

da cidade que concorre à vaga, qual seja, a cidade de Araputanga, foram 

contratados temporariamente 14 (quatorze) professores para ocupar o 

cargo ao qual o requerente concorreu, fato este que preteriu sua 

convocação, ferindo, em tese, seu direito subjetivo à nomeação. Por tais 

motivos, requer liminarmente que este juízo determine a sua nomeação ao 

cargo de “Professor de Educação Básica - Pedagogia” para o Município de 

Araputanga-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, fixando multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para o seu eventual descumprimento. Os autos 

viram conclusos. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De pronto, recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do CPC. No mais, a despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, conforme determinado pelo art. 

334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria do Estado 

requerer sempre a dispensa de realização das audiências de 

mediação/conciliação nos processos em que for parte, passando à 

análise do pedido liminar. Segundo dicção do art. 300 do NCPC “A tutela de 
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urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à 

inicial, conquanto, numa cognição não exauriente, possa se depreender 

que o requerente, na condição titular da 13ª (décima terceira) posição na 

classificação para o cargo de professor de Pedagogia vem sendo 

preterido ante a atual contratação temporária de 14 (quatorze) 

profissionais para o mesmo cargo, não há demonstração do perigo da 

demora, eis que o concurso ainda está dentro do prazo de validade para 

convocação, podendo assim aguardar a instrução processual. 

Registre-se que não há quaisquer documento nos autos que apontem o 

prazo de expiração do concurso, sendo sequer pugnado pela 

prorrogação do validade do certame. Ademais, há que se consignar que 

os atos administrativos possuem presunção de legalidade, o que só pode 

ser rechaçado após farta produção de prova, bem como a nomeação é 

originalmente ato discricionário do administrador público, também só 

possível de apreciação do judiciário quando devidamente comprovada que 

o mesmo está eivado de ilegalidade. Neste sentido: (...) IV-O fato de o 

agravante estar desempregado não é suficiente à demonstração do 

periculum in mora, mormente considerando-se que a validade do certame 

foi prorrogada por mais dois anos, período em que a Administração é livre 

para realizar as nomeações dos aprovados, mediante juízo de 

conveniência e oportunidade. V-Por ausência do fumus boni iuris, não há 

como ser acolhido o pleito liminar de proibição genérica aos agravados de 

nomeação e contratação de novos comissionados ou temporários, na 

medida em que referidos cargos, se preenchidos em conformidade com os 

requisitos legais e preceitos constitucionais atinentes, não geram qualquer 

prejuízo ao direito subjetivo do agravante. VI-A reforma da decisão que 

concede ou não liminar em se de mandado de segurança, que está 

adstrita ao livre convencimento do dirigente processual, somente se 

justifica quando evidenciado abuso de poder, ilegalidade ou teratologia, 

ausentes no caso em evidência. (TJGO, AI 308834520168090000, 1ª 

Câmara Cível, Relator Desembargador Luiz Eduardo de Sousa, j. 

14/06/2016) ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CEB. 

COBRANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E 

LEGITIMIDADE. I. O ato administrativo goza de presunção de veracidade e 

legalidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido 

contrário. II. Não afastada a legitimidade das cobranças perpetradas pela 

CEB, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito configura exercício 

regular do direito da credora, não ensejando a compensação moral 

postulada. III. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, Processo 

0703640-17.2018.8.07.0018, 6ª Turma Cível, Relator José Divino, j. 

21/02/20019) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Assim, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as 

alegações de fato da parte autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se 

dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. Com a vinda aos autos 

de contestação, ou transcorrido o prazo in albis, de tudo certificado, 

INTIME-SE a autora para querendo impugná-la no prazo legal. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência. 

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como concordância

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178216 Nr: 703-61.2013.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campesatto Comércio de Materiais para Construção 

Ltda, Giancarlo Campesatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Linea Implementos para Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana da Trindade Xavier - 

OAB:25621-0, MARCIO EDUARDO MORO - OAB:41.303/PR

 Para intimar os Procuradores das partes via DJE para comparecerem na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 26/03/2020, às 16h15min. 

Igualmente fica os Procuradores da parte autora intimados para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da testemunha a ser inquirida., devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228446 Nr: 1003-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucidalva da Silva, Luzimar Viana da Silva, Vilma Pereira 

Gonçalves, Verusca Orlando Cruz, Eliane Valenciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar a Procuradora da parte autora via DJE de que foi designada a 

data 04 de março de 2020, às 16hs, para início da pericia a ser realizada 

em Cuiabá-MT- Empresa Mediape - Av. Isaac Póvoas, 586- sala 1- Centro 

Norte, conforme informação de fls. 668.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA RAIZER (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1002251-94.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: 

Nome: FERNANDO FERRAI DE LARA - ME Endereço: Antônio Martins da 

Costa, 155, Vila Paixao, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: 

FERNANDO FERRAI DE LARA Endereço: rua José do Patrocínio, 52, Santa 

Cruz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ALINE FERNANDA RAIZER 

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 10, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, , para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, satisfazer todas as 

obrigações de fazer e não fazer assumidas no compromisso de 

ajustamento de conduta, bem como apresentar comprovação técnica de 

seu integral cumprimento, sob pena de incorrer em' multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 814 e seguintes do Novo 

CPC/2015, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para responder a ação, caso queira. RESUMO DA INICIAL:O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 
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seu órgão de execução ministerial signatário, oficiante na Promotoria de 

Justiça da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no uso de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, com fundamento nos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5º, §6º, da 

Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), e demais legislações 

pertinentes a matéria, vem propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

Fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor de FERNANDO 

FERRAI DE LARA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 25.382.832/0001-40 , nome fantasia “Portal Vidraçaria e 

Marmoraria”, com endereço na rua Antônio Martins da Costa, n.º 155, Vila 

Paixão (endereço indicado do cadastro nacional de pessoa jurídica), ou 

rua João Cordeiro Gonçalves, n.º 3767 (endereço indicado na RAIS), 

Cidade Tamandaré , ambos no município de Mirassol D’Oeste/MT; e 

FERNANDO FERRAI DE LARA, responsável pela pessoa jurídica acima, 

portador do CPF nº 010.844.541-06, nascido em 09/07/84, filho de Neuza 

Cabral Ferrai de Lara e de Nilson Garcia de Lara, domiciliado no(a) rua 

José do Patrocínio, nº 52,, Santa Cruz, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); e ALINE FERNANDA RAIZER, portadora do CPF n.º 010.609.131-00 

, filha de Elizabete dos Anjos Raizer, nascida em 07/08/85, também 

corresponsável pela pessoa jurídica acima, domiciliada no(a) Praça Barão 

do Rio Branco, nº 10, centro, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); pelas razões a seguir aduzidas: Esta Promotoria de Justiça 

instaurou Inquérito Civil Público em razão de informações dando conta da 

atividade irregular do estabelecimento MARMORARIA E VIDRAÇARIA 

TAPAJÓS, situado neste município de Mirassol D’Oeste, que estaria 

emitindo poluentes nocivos à saúde decorrente do beneficiamento de 

mármore, ardósia e outras pedras, conforme notícia trazida pelo Sr. 

Manoel Gabriel Borges, vizinho do estabelecimento, ainda no ano de 2013. 

Registre-se que o feito, ainda sob a pecha de procedimento preparatório, 

chegou a ser arquivado por supostamente ter havido melhora na situação 

relatada (fls. 32/32-V). Contudo, diante de novo comparecimento do 

denunciante acima mencionado, oportunidade em que entendeu continuar 

a poluição no local (que não é área industrial), notadamente por meio do pó 

liberado pela marmoraria, o que teria causado doença pulmonar em sua 

esposa, o arquivamento fora suspenso. Daí em diante, outras medidas 

foram efetivamente realizadas, tendo havido, outrossim, uma reunião 

nesta Promotoria de Justiça, oportunidade na qual os proprietários 

assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, visando a integral 

resolução das pendências, em que pese o avanço constatado ao longo do 

procedimento. Ocorre que, após a assinatura do TAC, com a devida 

homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, e 

posteriormente às tentativas de se manter contato com os signatários, 

infrutíferas posto que sequer foram localizados, tem-se que o título 

executivo extrajudicial em comento encontra-se sob descumprimento, pelo 

que diante da recalcitrância outra opção não resta a este órgão ministerial 

senão pleitear a execução do Termo de Ajustamento de Conduta. Ante o 

exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora no 

cumprimento da obrigação celebrada, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 

extrajudicial que se encontra em anexo.Quanto aos requisitos do título, 

observa-se no TAC, que as obrigações nele insculpidas são claras e bem 

delimitadas, demonstrando certeza e liquidez, tendo os executados, ainda, 

ignorado a Cláusula Quinta do TAC, que prevê a imposição de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento das 

obrigações assumidas. Diante disto, observa-se que, na verdade, o valor 

atribuído à multa diária no TAC foi insuficiente para compelir os 

compromissários a cumprir com as obrigações pactuadas, razão pela 

qual, por força do art. 814, “caput”1 , do Código de Processo Civil, 

requer-se a majoração da astreintes , pelo o descumprimento das 

obrigações enquanto perdurar o inadimplemento, importância que deve ser 

depositada em conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que os 

recursos sejam utilizados posteriormente em prol do meio ambiente; e 

também à APAE, mencionada no TAC como destinatária da multa acordada 

entre as partes. 3. DA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER: Sumariados os fatos e caracterizada a não satisfação por parte 

do compromissário das cláusulas ajustadas, importa agora dizer que o que 

se busca por meio desta demanda é a execução específica das 

obrigações de fazer a que se encontram vinculados os ora executados. 

Ante o exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora 

no cumprimento das obrigações celebradas, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 

extrajudicial objeto do incluso procedimento administrativo de fiscalização. 

1 Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada 

em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período 

de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será 

devida. 4. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 

a) sejam os executados citados para satisfazer, em prazo não superior a 

60 (sessenta) dias, todas as obrigações de fazer e não fazer assumidas 

no compromisso de ajustamento de conduta, bem como apresentar 

comprovação técnica de seu integral cumprimento (tendo em vista as 

tentativas infrutíferas de localização dos executados, requer-se seja 

efetuada a citação nos endereços residenciais dos executados 

responsáveis pela pessoa jurídica, indicados perante a Receita Federal – 

R ua José do Patrocínio, nº 52, Santa Cruz; e Praça Barão do Rio Branco, 

nº 10, centro, ambos em Cáceres/MT); b) caso os executados 

permaneçam inertes, requer-se desde já a execução da multa diária 

prevista na cláusula Quinta (R$ 1.000,00), bem como a sua majoração, 

determinando em seguida as medidas de constrição previstas no Código 

de Processo Civil (bloqueio de dinheiro pelo sistema BACENJUD e penhora 

de bens, dentre outras), revertendo-se a multa aplicada a favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente e da APAE; c) a produção de todas as provas 

em direito admitidas, em especial pela documentação inclusa no 

procedimento administrativo SIMP 002635-041/2018 anexo e prova pericial; 

d) a PROCEDÊNCIA da presente ação, condenando-se os executados a 

cumprir com as obrigações assumidas no TAC, bem como ao ônus de 

sucumbência e custas processuais a serem arbitradas por esse Juízo; 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Mirassol D’Oeste, 8 

de julho de 2019. Saulo Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça 

DECISÃO: Vistos. Assim sendo, DEFIRO o petitório de ID 28137255, razão 

pela qual determino a citação do requerido por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 256, II do código de Processo Civil, com 

as advertências legais.Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde 

já como curador especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 

72, II, do CPC, defender os interesses do requerido, para quem deverá ser 

ABERTA VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo 

legal.Após, ao Ministério Público para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA RAIZER (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1002251-94.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: 

Nome: FERNANDO FERRAI DE LARA - ME Endereço: Antônio Martins da 

Costa, 155, Vila Paixao, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: 

FERNANDO FERRAI DE LARA Endereço: rua José do Patrocínio, 52, Santa 

Cruz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ALINE FERNANDA RAIZER 

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 10, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, , para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, satisfazer todas as 

obrigações de fazer e não fazer assumidas no compromisso de 

ajustamento de conduta, bem como apresentar comprovação técnica de 

seu integral cumprimento, sob pena de incorrer em' multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 814 e seguintes do Novo 

CPC/2015, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para responder a ação, caso queira. RESUMO DA INICIAL:O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu órgão de execução ministerial signatário, oficiante na Promotoria de 

Justiça da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no uso de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, com fundamento nos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5º, §6º, da 

Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), e demais legislações 

pertinentes a matéria, vem propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

Fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor de FERNANDO 

FERRAI DE LARA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 25.382.832/0001-40 , nome fantasia “Portal Vidraçaria e 

Marmoraria”, com endereço na rua Antônio Martins da Costa, n.º 155, Vila 

Paixão (endereço indicado do cadastro nacional de pessoa jurídica), ou 

rua João Cordeiro Gonçalves, n.º 3767 (endereço indicado na RAIS), 

Cidade Tamandaré , ambos no município de Mirassol D’Oeste/MT; e 

FERNANDO FERRAI DE LARA, responsável pela pessoa jurídica acima, 

portador do CPF nº 010.844.541-06, nascido em 09/07/84, filho de Neuza 

Cabral Ferrai de Lara e de Nilson Garcia de Lara, domiciliado no(a) rua 

José do Patrocínio, nº 52,, Santa Cruz, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); e ALINE FERNANDA RAIZER, portadora do CPF n.º 010.609.131-00 

, filha de Elizabete dos Anjos Raizer, nascida em 07/08/85, também 

corresponsável pela pessoa jurídica acima, domiciliada no(a) Praça Barão 

do Rio Branco, nº 10, centro, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); pelas razões a seguir aduzidas: Esta Promotoria de Justiça 

instaurou Inquérito Civil Público em razão de informações dando conta da 

atividade irregular do estabelecimento MARMORARIA E VIDRAÇARIA 

TAPAJÓS, situado neste município de Mirassol D’Oeste, que estaria 

emitindo poluentes nocivos à saúde decorrente do beneficiamento de 

mármore, ardósia e outras pedras, conforme notícia trazida pelo Sr. 

Manoel Gabriel Borges, vizinho do estabelecimento, ainda no ano de 2013. 

Registre-se que o feito, ainda sob a pecha de procedimento preparatório, 

chegou a ser arquivado por supostamente ter havido melhora na situação 

relatada (fls. 32/32-V). Contudo, diante de novo comparecimento do 

denunciante acima mencionado, oportunidade em que entendeu continuar 

a poluição no local (que não é área industrial), notadamente por meio do pó 

liberado pela marmoraria, o que teria causado doença pulmonar em sua 

esposa, o arquivamento fora suspenso. Daí em diante, outras medidas 

foram efetivamente realizadas, tendo havido, outrossim, uma reunião 

nesta Promotoria de Justiça, oportunidade na qual os proprietários 

assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, visando a integral 

resolução das pendências, em que pese o avanço constatado ao longo do 

procedimento. Ocorre que, após a assinatura do TAC, com a devida 

homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, e 

posteriormente às tentativas de se manter contato com os signatários, 

infrutíferas posto que sequer foram localizados, tem-se que o título 

executivo extrajudicial em comento encontra-se sob descumprimento, pelo 

que diante da recalcitrância outra opção não resta a este órgão ministerial 

senão pleitear a execução do Termo de Ajustamento de Conduta. Ante o 

exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora no 

cumprimento da obrigação celebrada, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 

extrajudicial que se encontra em anexo.Quanto aos requisitos do título, 

observa-se no TAC, que as obrigações nele insculpidas são claras e bem 

delimitadas, demonstrando certeza e liquidez, tendo os executados, ainda, 

ignorado a Cláusula Quinta do TAC, que prevê a imposição de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento das 

obrigações assumidas. Diante disto, observa-se que, na verdade, o valor 

atribuído à multa diária no TAC foi insuficiente para compelir os 

compromissários a cumprir com as obrigações pactuadas, razão pela 

qual, por força do art. 814, “caput”1 , do Código de Processo Civil, 

requer-se a majoração da astreintes , pelo o descumprimento das 

obrigações enquanto perdurar o inadimplemento, importância que deve ser 

depositada em conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que os 

recursos sejam utilizados posteriormente em prol do meio ambiente; e 

também à APAE, mencionada no TAC como destinatária da multa acordada 

entre as partes. 3. DA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER: Sumariados os fatos e caracterizada a não satisfação por parte 

do compromissário das cláusulas ajustadas, importa agora dizer que o que 

se busca por meio desta demanda é a execução específica das 

obrigações de fazer a que se encontram vinculados os ora executados. 

Ante o exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora 

no cumprimento das obrigações celebradas, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 

extrajudicial objeto do incluso procedimento administrativo de fiscalização. 

1 Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada 

em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período 

de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será 

devida. 4. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 

a) sejam os executados citados para satisfazer, em prazo não superior a 

60 (sessenta) dias, todas as obrigações de fazer e não fazer assumidas 

no compromisso de ajustamento de conduta, bem como apresentar 

comprovação técnica de seu integral cumprimento (tendo em vista as 

tentativas infrutíferas de localização dos executados, requer-se seja 

efetuada a citação nos endereços residenciais dos executados 

responsáveis pela pessoa jurídica, indicados perante a Receita Federal – 

R ua José do Patrocínio, nº 52, Santa Cruz; e Praça Barão do Rio Branco, 

nº 10, centro, ambos em Cáceres/MT); b) caso os executados 

permaneçam inertes, requer-se desde já a execução da multa diária 

prevista na cláusula Quinta (R$ 1.000,00), bem como a sua majoração, 

determinando em seguida as medidas de constrição previstas no Código 

de Processo Civil (bloqueio de dinheiro pelo sistema BACENJUD e penhora 

de bens, dentre outras), revertendo-se a multa aplicada a favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente e da APAE; c) a produção de todas as provas 

em direito admitidas, em especial pela documentação inclusa no 

procedimento administrativo SIMP 002635-041/2018 anexo e prova pericial; 

d) a PROCEDÊNCIA da presente ação, condenando-se os executados a 
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cumprir com as obrigações assumidas no TAC, bem como ao ônus de 

sucumbência e custas processuais a serem arbitradas por esse Juízo; 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Mirassol D’Oeste, 8 

de julho de 2019. Saulo Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça 

DECISÃO: Vistos. Assim sendo, DEFIRO o petitório de ID 28137255, razão 

pela qual determino a citação do requerido por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 256, II do código de Processo Civil, com 

as advertências legais.Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde 

já como curador especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 

72, II, do CPC, defender os interesses do requerido, para quem deverá ser 

ABERTA VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo 

legal.Após, ao Ministério Público para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002251-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA RAIZER (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA (EXECUTADO)

FERNANDO FERRAI DE LARA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA PROCESSO n. 

1002251-94.2019.8.11.0011 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: 

Nome: FERNANDO FERRAI DE LARA - ME Endereço: Antônio Martins da 

Costa, 155, Vila Paixao, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 Nome: 

FERNANDO FERRAI DE LARA Endereço: rua José do Patrocínio, 52, Santa 

Cruz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ALINE FERNANDA RAIZER 

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 10, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, , para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, satisfazer todas as 

obrigações de fazer e não fazer assumidas no compromisso de 

ajustamento de conduta, bem como apresentar comprovação técnica de 

seu integral cumprimento, sob pena de incorrer em' multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 814 e seguintes do Novo 

CPC/2015, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para responder a ação, caso queira. RESUMO DA INICIAL:O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu órgão de execução ministerial signatário, oficiante na Promotoria de 

Justiça da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, no uso de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, com fundamento nos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil, combinados com o art. 5º, §6º, da 

Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), e demais legislações 

pertinentes a matéria, vem propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

Fundada em Título Executivo Extrajudicial em desfavor de FERNANDO 

FERRAI DE LARA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o n.º 25.382.832/0001-40 , nome fantasia “Portal Vidraçaria e 

Marmoraria”, com endereço na rua Antônio Martins da Costa, n.º 155, Vila 

Paixão (endereço indicado do cadastro nacional de pessoa jurídica), ou 

rua João Cordeiro Gonçalves, n.º 3767 (endereço indicado na RAIS), 

Cidade Tamandaré , ambos no município de Mirassol D’Oeste/MT; e 

FERNANDO FERRAI DE LARA, responsável pela pessoa jurídica acima, 

portador do CPF nº 010.844.541-06, nascido em 09/07/84, filho de Neuza 

Cabral Ferrai de Lara e de Nilson Garcia de Lara, domiciliado no(a) rua 

José do Patrocínio, nº 52,, Santa Cruz, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); e ALINE FERNANDA RAIZER, portadora do CPF n.º 010.609.131-00 

, filha de Elizabete dos Anjos Raizer, nascida em 07/08/85, também 

corresponsável pela pessoa jurídica acima, domiciliada no(a) Praça Barão 

do Rio Branco, nº 10, centro, Cáceres/MT (endereço indicado 

possivelmente à Receita Federal, quando da declaração de imposto de 

renda); pelas razões a seguir aduzidas: Esta Promotoria de Justiça 

instaurou Inquérito Civil Público em razão de informações dando conta da 

atividade irregular do estabelecimento MARMORARIA E VIDRAÇARIA 

TAPAJÓS, situado neste município de Mirassol D’Oeste, que estaria 

emitindo poluentes nocivos à saúde decorrente do beneficiamento de 

mármore, ardósia e outras pedras, conforme notícia trazida pelo Sr. 

Manoel Gabriel Borges, vizinho do estabelecimento, ainda no ano de 2013. 

Registre-se que o feito, ainda sob a pecha de procedimento preparatório, 

chegou a ser arquivado por supostamente ter havido melhora na situação 

relatada (fls. 32/32-V). Contudo, diante de novo comparecimento do 

denunciante acima mencionado, oportunidade em que entendeu continuar 

a poluição no local (que não é área industrial), notadamente por meio do pó 

liberado pela marmoraria, o que teria causado doença pulmonar em sua 

esposa, o arquivamento fora suspenso. Daí em diante, outras medidas 

foram efetivamente realizadas, tendo havido, outrossim, uma reunião 

nesta Promotoria de Justiça, oportunidade na qual os proprietários 

assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, visando a integral 

resolução das pendências, em que pese o avanço constatado ao longo do 

procedimento. Ocorre que, após a assinatura do TAC, com a devida 

homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, e 

posteriormente às tentativas de se manter contato com os signatários, 

infrutíferas posto que sequer foram localizados, tem-se que o título 

executivo extrajudicial em comento encontra-se sob descumprimento, pelo 

que diante da recalcitrância outra opção não resta a este órgão ministerial 

senão pleitear a execução do Termo de Ajustamento de Conduta. Ante o 

exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora no 

cumprimento da obrigação celebrada, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 
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extrajudicial que se encontra em anexo.Quanto aos requisitos do título, 

observa-se no TAC, que as obrigações nele insculpidas são claras e bem 

delimitadas, demonstrando certeza e liquidez, tendo os executados, ainda, 

ignorado a Cláusula Quinta do TAC, que prevê a imposição de multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo descumprimento das 

obrigações assumidas. Diante disto, observa-se que, na verdade, o valor 

atribuído à multa diária no TAC foi insuficiente para compelir os 

compromissários a cumprir com as obrigações pactuadas, razão pela 

qual, por força do art. 814, “caput”1 , do Código de Processo Civil, 

requer-se a majoração da astreintes , pelo o descumprimento das 

obrigações enquanto perdurar o inadimplemento, importância que deve ser 

depositada em conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que os 

recursos sejam utilizados posteriormente em prol do meio ambiente; e 

também à APAE, mencionada no TAC como destinatária da multa acordada 

entre as partes. 3. DA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER: Sumariados os fatos e caracterizada a não satisfação por parte 

do compromissário das cláusulas ajustadas, importa agora dizer que o que 

se busca por meio desta demanda é a execução específica das 

obrigações de fazer a que se encontram vinculados os ora executados. 

Ante o exposto, verificando-se que os executados se encontram em mora 

no cumprimento das obrigações celebradas, nos moldes dos artigos 771 e 

seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º da Lei nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), pleiteia-se a execução do título 

extrajudicial objeto do incluso procedimento administrativo de fiscalização. 

1 Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada 

em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período 

de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será 

devida. 4. DOS PEDIDOS: Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 

a) sejam os executados citados para satisfazer, em prazo não superior a 

60 (sessenta) dias, todas as obrigações de fazer e não fazer assumidas 

no compromisso de ajustamento de conduta, bem como apresentar 

comprovação técnica de seu integral cumprimento (tendo em vista as 

tentativas infrutíferas de localização dos executados, requer-se seja 

efetuada a citação nos endereços residenciais dos executados 

responsáveis pela pessoa jurídica, indicados perante a Receita Federal – 

R ua José do Patrocínio, nº 52, Santa Cruz; e Praça Barão do Rio Branco, 

nº 10, centro, ambos em Cáceres/MT); b) caso os executados 

permaneçam inertes, requer-se desde já a execução da multa diária 

prevista na cláusula Quinta (R$ 1.000,00), bem como a sua majoração, 

determinando em seguida as medidas de constrição previstas no Código 

de Processo Civil (bloqueio de dinheiro pelo sistema BACENJUD e penhora 

de bens, dentre outras), revertendo-se a multa aplicada a favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente e da APAE; c) a produção de todas as provas 

em direito admitidas, em especial pela documentação inclusa no 

procedimento administrativo SIMP 002635-041/2018 anexo e prova pericial; 

d) a PROCEDÊNCIA da presente ação, condenando-se os executados a 

cumprir com as obrigações assumidas no TAC, bem como ao ônus de 

sucumbência e custas processuais a serem arbitradas por esse Juízo; 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Mirassol D’Oeste, 8 

de julho de 2019. Saulo Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça 

DECISÃO: Vistos. Assim sendo, DEFIRO o petitório de ID 28137255, razão 

pela qual determino a citação do requerido por edital com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 256, II do código de Processo Civil, com 

as advertências legais.Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde 

já como curador especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 

72, II, do CPC, defender os interesses do requerido, para quem deverá ser 

ABERTA VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo 

legal.Após, ao Ministério Público para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro 2020.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ODETE PEREIRA DA CUNHA, digitei. 

MIRASSOL D'OESTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE CAMARGO LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, apresente o comprovante do recolhimento das custas processuais e 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. 

Mirassol D Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002156-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

27 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003776-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

27 de janeiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003932-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO PADOVEZ OAB - SP74524 (ADVOGADO(A))

WILLIAM FERRARI KASSIS OAB - SP350590 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. M. G. (REQUERIDO)

 

Código n.º 1003932-02.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de divórcio 

litigioso proposta por CASSIMIRO ALMAS GAETA FILHO em face de 

LIDERCI MARIA MARTINS GAETA, ambos qualificados. Preliminarmente, 

defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. O pedido 

único contido na inicial refere-se à decretação de divórcio e, nestes 

casos, basta a parte requerida manifestar concordância no momento do 

ato citatório ou deixar de apresentar resposta ou, se apresentá-la, 

manifestar concordância com o pedido. Cite-se a parte requerida, devendo 

o senhor oficial de justiça indagar a requerida se irá constituir advogado 

para representação nestes autos ou se se concorda com o pedido de 

divórcio. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000284-14.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IOLANDA DE SOUZA NEVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Iolanda de Souza 

Neves em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento do auxílio 

doença e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A requerente 

aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida 

por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse 

sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento 

do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela, designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré deixou de contestar a presente 

demanda. Laudo pericial acostado no id n.º 24226671. Devidamente 

intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo pericial. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram 

os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24226671, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia a concessão de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

petição inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício 

aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 
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pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001749-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001749-92.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLEIDE BEZERRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Cleide Bezerra 

da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício de auxílio doença 

e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser 

filiado ao Regime Geral da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por CID 10-M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros 

discos intervertebrais com radiculopatia, CID 10-M47 - Espondilose, 

CID10-M51 - Outros transtornos de discos intervertebrais, que a teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter 

formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que a incapacidade para o 

trabalho é anterior ao início de suas contribuições para a previdência 

social. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi determinada a 

realização de perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial acostado no id n.º 22500351. Devidamente intimada, 

a parte autora manifestou-se quanto ao laudo pericial, pugnando que o 

perito confirme o caráter permanente da patologia. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Inicialmente, em sede de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de 

mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão do benefício de auxílio-doença em 18/07/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 13/11/2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a retificação do laudo. Assim, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 22500351, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que a 

requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Imperioso destacar que a aposentadoria por invalidez será 

devida se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento da doença ou lesão que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social. A propósito, dispõe o art. 

42, § 2° da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Portanto, verifica-se que a lesão na qual a parte autora 

está acometida é desdobramento de agravamento da doença, conforme 

atestado no laudo: “07. Houve progressão, agravamento ou 

desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo? A lesão é 

extensa, embora a paciente relata que há 6 meses não consegue exercer 

o labor devido as dores,mediante as imagens a lesão é desdobramento de 

agravamento da doença (Sic)”. Assim, tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, mostra-se configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o DIA SEGUINTE 

DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 
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pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000259-90.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. S. (AUTOR(A))

A. A. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. B. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000259-90.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MARIA THAIS SOUZA SAMPAIO, ADRIANO ANTONIO 

SAMPAIO CALIXTO RÉU: ANTONIO DAMIÃO BARBOSA CALIXTO Aqui se 

tem Ação de Regulamentação de Guarda e Visita C/C Alimentos, ajuizada 

por Maria Thais Souza Sampaio em prol dos interesses do menor Adriano 

Antônio Sampaio Calixto em face de Antônio Damião Barbosa Calixto. Os 

autos vieram da Comarca de Comodoro/MT, após, foram encaminhados a 

Defensoria Pública para se manifestar o que entender de direito. Instado a 

manifestar, o Defensor Público pugnou pela intimação pessoal da 

requerente para que compareça naquela Instituição para dar 

prosseguimento do feito, haja vista o número do telefone da requerente 

estar indisponível para chamadas. Pois bem. Considerando que o 

processo é oriundo da Comarca de Comodoro/MT e tendo em vista que a 

parte autora ainda não teve contato com a Defensoria Pública, com fulcro 

no art. 186, §2° do CPC, determino a intimação pessoal da requerente para 

comparecer no Núcleo da Defensoria Pública desta comarca, no prazo de 

15 (quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza 

de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004017-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

ISABELA CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

PATRICIA CAMARGO ANZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

ROSELI DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

RONILSON MARIA CORSINO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Cód. 1004017-85.2019.8.11.0011 Aqui se tem pedido de alvará judicial, 

promovido por PATRICIA CAMARGO ANZOLIN, ISABELA CAMARGO 

ANZOLIN e LUCAS CAMARGO ANZOLIN, em detrimento de bens deixados 

pelo de cujus Silvio Luiz Anzolin, falecido em 31/08/2019. Com a inicial 

vieram os documentos da cônjuge Patrícia e dos filhos do falecido, bem 

ainda o termo de inventariante, certidão de casamento, certidão de óbito e 

contrato de compra e venda de imóveis. De pronto, determino a intimação 

do Cartório do 2º Ofício desta cidade para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto aos bens indicados pelos autores. Com o 

transcurso do prazo, conclusos. Às providências. Mirassol D’ Oeste/MT. 

(assinado e datado digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 123710 Nr: 368-13.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonira Vieira Zaque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 249097 Nr: 2646-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 93186 Nr: 4421-08.2009.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 159260 Nr: 1619-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosa de Barros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 222529 Nr: 4103-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Neves Pereira Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 23548 Nr: 800-08.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ester Ribeiro Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 31189 Nr: 1725-33.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Reis Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 4031-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilia Gomes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 
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Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 798-28.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Rosa dos Santos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 237961 Nr: 1746-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juliana da Silva Cirqueira, Carlos Henrique da Silva 

Círqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 241067 Nr: 3461-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 256626 Nr: 342-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Roberto da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 83842 Nr: 2843-10.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni, Helen Beatriz Angelo Goloni, 

Ione de Jesus Angelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Curvelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 Código: 83842

Aqui se tem ação de cobrança na fase executória.

Em suma, a sentença de fls. 57/62 condenou o requerido ao pagamento 

das verbas salariais em favor do autor, bem ainda fixou 15% (quinze por 

cento) de honorários sucumbenciais em prol do patrono Dr. Sergio Ricardo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 482 de 792



B. de Almeida.

Às folhas 95/96, o patrono requereu a preservação das verbas 

sucumbenciais em razão de sua destituição na fase de execução, tendo a 

nova patrona juntado procuração às fls. 97/98.

Em decisão à folha 122, este Juízo consignou serem devidas as verbas 

sucumbenciais ao patrono em questão, todavia, homologou os cálculos 

apresentados pela nova patrona às fls. 135, dando a entender que a 

sucumbência seria devida tanto para um quanto para o outro, o que 

merece retificação.

Assim sendo, torno sem efeito a decisão de fls.185, considerando que a 

nova patrona juntou procuração tão somente na fase executória, as 

verbas sucumbenciais definidas na fase de conhecimento são devidas, 

inquestionavelmente, apenas ao patrono àquela época atuante, Dr. Sérgio 

Ricardo Batista de Almeida.

Portanto, expeça-se o competente levantamento do valor das verbas 

sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação depositado às folhas 173, na conta indicada pelo patrono 

responsável às fls. 186/187.

Ademais, sendo o remanescente do depósito à fl. 173, relativo ao valor da 

condenação, intime-se a atual patrona do feito para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pugne o que entender de direito, sob pena de quitação 

integral.

 Promovam-se a baixa da penhora no rosto dos autos, uma vez que 

depositado o valor.

Cumpra-se, expedindo o necessário para tanto.

Certificado e nada sendo requerido, conclusos para extinção.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 116800 Nr: 2609-91.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julio Queiroz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 244067 Nr: 65-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Rodrigues de Oliveira, Geovani Rodrigues de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 188780 Nr: 2457-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marciano Moia, Maura Ferreira Moia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 237914 Nr: 1724-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 202508 Nr: 521-41.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação previdenciária.

 Por determinação, exarada no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70 km de distância da sede de Vara Federal, 

remetam-se os autos para a Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

 Às providências.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de dezembro de 2019.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 3348-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 483 de 792



TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS, Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 3035-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elça Aparecida Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 214885 Nr: 2846-86.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 199990 Nr: 32-04.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Loide Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 240455 Nr: 3127-71.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adalberto Deodato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 170900 Nr: 3931-78.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria das Neves Pereira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 484 de 792



A despeito da determinação inicialmente posta no Expediente CIA n. 

0740967-30.2019.8.11.0024, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, onde se deliberou acerca da competência absoluta da 

Justiça Federal para processar e julgar feitos de natureza previdenciária 

de Comarcas com até 70km de distância da sede de Vara Federal, 

denota-se que referida determinação encontra-se suspensa, consoante 

nova decisão exarada pelo Corregedor Geral de Justiça do e. TJMT em 

18/12/2019, ex vi Incidente de Assunção de Competência no Conflito de 

Competência nº 170.051-RS.

 Dessa feita, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, com o retorno 

à Secretaria de Vara para expedir o necessário ao cumprimento da última 

decisão exarada.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de janeiro de 2020.

 HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223393 Nr: 4205-71.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Sant'Anna Cidin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mozar Quirino da Silveira, Adelaide Rodrigues 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LACORDAIRE GUIMARÕES DE 

OLIVEIRA - OAB:8269, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:11.752

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177653 Nr: 588-40.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cleusa Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os Alvarás 

Eletrônicos n° 576906-P/2019 e 576910-8/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 3348-20.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS, Vilma Donizete dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 107/110, cujo 

dispositivo transcrevo: [...] JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de prestação continuada, 

conforme previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de 01 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Antecipo 

a tutela e determino a implantação do benefício IMEDIATAMENTE. 

Determino a exclusão da genitora da autora do polo ativo como sua 

representante, vez que alcançou a maioridade. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170900 Nr: 3931-78.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria das Neves Pereira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora sobre a sentença de fls. 124, cujo 

dispositivo transcrevo: Pelo exposto, CONHEÇO o pedido dos presentes 

embargos declaratórios e JULGO-OS PROCEDENTES para sanar a 

omissão contida na sentença de fl. 109, para acrescentar a seguinte 

redação: Preliminarmente, expeça-se RPV referente aos honorários de 

sucumbência do processo de embargos à execução. Intimem-se as partes 

para que se manifestem acerca do inteiro teor do ofício requisitório nos 

termos do artigo 11 da resolução 458/2017.Outrossim, havendo pedido 

nesse sentido, defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, 

conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça 

Federal, em nome do advogado da parte autora uma vez que a causídica 

constituída nos autos possui poderes para receber e dar quitação.No 

mais, permanece inalterada a decisão vergastada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de dezembro de 2019. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 1679-73.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amelia Vieira de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foram expedidos os Alvarás 

Eletrônicos n° 576874-8/2019 e 576870-5/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181770 Nr: 1263-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Jose Aparecido Nunes da Conceição, Elza 

Maria de Moura Nunes, Ana Paula Conceição, Flávia Carvalho da 

Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que desconsidere a intimação 

realizada através do dje nº 10660, disponibilizado em 21/01/2020, bem 

como para que apresente a este Juízo, informativo contendo o valor do 

principal corrigido, juros e total, em consonância com o cálculo 

homologado, por herdeiro habilitado, tendo em vista que tais informações 

são imprescindíveis para a expedição de Requisição de Pequeno Valor no 

sistema EPREC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250261 Nr: 3174-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmar Fakine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor para que se manifeste nos autos no prazo 

legal acerca da RPV expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257193 Nr: 567-88.2018.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Aparecido Marques, Vera Lucia 

Caetano Marques, Rodolfo Caetano Marques, Caroline Caetano Marques, 
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Aline Caetano Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Intimar os advogados dos executados acerca da R. Decisão de fls. 164, 

cujo teor transcrevo:"Autos 567-88.2018.811.0011 (Código 257193). Fixo 

prazo de 15 dias para que Domingos Aparecido Marques, Vera Lúcia 

Caetano Marques, Aline Caetano Marques da Silva e Caroline Caetano 

Marques manifestem-se quanto à alegação contida na folha 153, no que 

tange à representação processual, sob o risco de não ser conhecida a 

petição apresentada nas folhas 107 e seguintes. Verso da folha 153: 

Cite-se Rodolfo Caetano Marques. Mirassol D’Oeste/MT, 30 de setembro 

de 2019. Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 581 Nr: 122-08.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FAUSTINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2749 Nr: 295-61.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COM. DESENVOLVIMENTISTA 

SONHO AZUL, VALDECI SOUZA SANTA RITA, LAURINDO DE SOUZA 

PORTO, João Teixeira da Rocha, ANTONIO CARLOS FANELI, Cícero 

Donizete Alda, Antonio Ivo Leite, MARIO CORDEIRO DOS SANTOS, 

EDVALDO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16.555-A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259987 Nr: 1789-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weferson dos Santos Chue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire Santos Oliveira - 

OAB:19.226, Marco Antonio Corbelino - OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171169 Nr: 4055-61.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Contardi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158574 Nr: 2593-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Paula dos Santos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontrasse nesta secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147161 Nr: 4031-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilia Gomes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogada da parte autora sobre a sentença de fls. 216, cujo 

dispositivo transcrevo: HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E EXTINGO este feito 

em relação ao pedido de benefício previdenciário de pensão por morte, 

sem resolução do mérito, nos termo do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar ao advogado do réu 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

do proveito econômico, bem como eventuais despesas, a serem apurados 

em liquidação, mas, em razão de a autora ser beneficiária da gratuidade 

judiciária, eventual execução fica sujeita aos termos do artigo 98, §§2º e 

3º do Código de Processo Civil. No mais, dando prosseguimento ao objeto 

remanescente dos autos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte o indeferimento do requerimento administrativo. 

Após, conclusos. Às providências. Mirassol D'Oeste-MT, 11 de novembro 

de 2019. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243314 Nr: 4604-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Marli Andromede Ferreira, José Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LEMOS PRADO DE 

CARVALHO - OAB:192.989 SP, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Intimar o advogado do requerido Elias Mendes Leal Filho, Dr. Valdinei 

Rodrigues Salgueiro, para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos nº 1001958-27.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – 

CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MALVINA 

ALVES DE OLIVEIRA SANTOS e SAEMI SEGURADORA S/A, em que 

aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

reclamada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta 

bancária da autora ou que de qualquer forma se relacione com os 

serviços da SAEMI. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pois bem. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos, e DEFIRO as benesses da 

justiça gratuita. No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – 

sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

autora. Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a 

parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que 

estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à 

parte adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem 

como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 

Destaque-se que este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do 

ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem 

como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos 

autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu 

alcance e independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – 

CPC, art. 333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 

documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compr eenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu 

benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não 

contratou o serviço que lhe está sendo descontado. O perigo da demora 

reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que a requerida vem descontando 

indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes ao 

serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo 

que não adquiriu. Com essas razões e os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da 

autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena das constrições 

cabíveis. INTIME-SE a parte requerida acerca da presente decisão, para 

cumprimento da tutela deferida. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, 

e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 03/03/2020, às 14h30min. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, 

devendo a parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, na oportunidade, deverá a parte demandada, caso não 

detenha interesse na autocomposição, informar por meio de petição, com 

antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência. INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 
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é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo será homologada por esta 

Magistrada em sede de solenidade. Não obtida a autocomposição, sairá à 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do NCPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. 

Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. 

LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (assinado e datado 

digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da R. Decisão constante no Id 26727378, 

tendo decorrido o prazo sem comprovar a quitação do débito. Certifico, 

ademais, considerando que transcorreu o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como satisfação 

da obrigação, em atenção supracitada decisão. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 27 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VOLPATO CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA CASTILHO OAB - MT25763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que as partes foram intimadas para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do(a) R. Despacho/Decisão de 

Id. 26606996, tendo a parte autora apresentado manifestação de Id. 

27935540 e a parte requerida deixado transcorrer o prazo in albis. 

Certifico, ademais, considerando que a parte autora pugnou pelo 

cumprimento de sentença, que promovo com a conversão da presenta 

ação em Cumprimento de Sentença, bem como com a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para proceder com o pagamento da condenação, nos moldes da 

segunda parte da R. Decisão de ID. 26606996. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 27 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001828-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENTO CLEMENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 26342171, consoante AR de Id. 27229264, deixando 

transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que 

promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em cumprimento a 

ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 27 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Sentença 

de Id. 26415938, bem como da expedição dos Alvará de Levantamento 

nos presentes autos sob nº 581629-7 e 581628-9, consoante determinado 

pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição de 

Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 581622-P, em 

substituição ao Alvará nº 579851-5, que foi cancelado por inconsistência 

de dados bancários, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral, nos termos da R. Decisão de Id. 27632367.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003757-08.2019.8.11.0011. REQUERENTE: CLAUDINEI APARECIDO 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Verifico que a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

28263003. A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as 

partes apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso 

de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 
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comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar 

para apresentação. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KADIA CAROLINA DE LIMA BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001332-08.2019.8.11.0011. REQUERENTE: KADIA CAROLINA DE LIMA 

BASILIO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000087-25.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000087-25.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a despeito 

do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 28275170, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 17/03/2020, Hora: 17:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-55.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE PAULA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 28273620, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 17/03/2020, Hora: 17:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001378-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 28379166. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 27 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE MELO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003860-15.2019.8.11.0011. REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES DE MELO 

NETO REQUERIDO: LUCIANA MARA DE MELO LESO Vistos. A despeito do 

pugnado pela autora em id nº 28406609, é cediço que as citações por 

edital e por hora certa são vetadas na Lei 9.099/95, à luz do disposto no 

art. 18, §2º, sendo possível a sua excepcionalização, nos termos do 

Enunciado nº 37 do FONAJE, o que não é o caso dos autos, posto que 

ainda citação de fase de conhecimento. Nesse sentido: “JUIZADO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR 

HORA CERTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RÉU REVEL. EXIGÊNCIA DE 

CURADORIA ESPECIAL. 1. Não se admite citação por hora certa, 

porquanto incompatível com os critérios da simplicidade, da celeridade e 

da informalidade dos Juizados Especiais. Ademais, após o 

reconhecimento da revelia, tal procedimento exigiria, inclusive, a 

nomeação de curador especial, a fim de não suprimir os necessários 

contraditório e ampla defesa. 2. Dessa forma, a sentença deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9099/95, cuja 

exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita. 4. A 

ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 

07069260720168070007 DF 0706926-07.2016.8.07.0007, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

08/06/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2017 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.)” “RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TENTATIVAS 

FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL OU HORA CERTA, NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO COM O RITO 

DA LEI ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007973944, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007973944 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019)” Dessa feita, INDEFIRO o pedido posto, de modo 

que SE INTIME a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000158-95.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: FABIANA ALVES BATISTA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o transcurso do prazo 

sem o pagamento pela demandada, e, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.030,52 (um mil, trinta reais e cinquenta e 

dois centavos), observando CPF/CNPJ n° 02.449.992/0001-64, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

GABRIEL ALVES MARTINS (EXECUTADO)

CAMILA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010066-91.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: JOAO PAULO GONCALVES 
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EXECUTADO: CAMILA RODRIGUES, EMERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO, 

GABRIEL ALVES MARTINS Vistos. De pronto, considerando a ausência de 

intimação da executada CAMILA RODRIGUES, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista o 

transcurso do prazo sem o pagamento pelo demandado EMERSON, e, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 55.986,87 

(cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 020.583.771-92, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 16 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000631-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000631-47.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Os autos 

vieram conclusos ante o pleito de sequestro de valores nas contas do 

estado executado. Pois bem. Sabe-se que, em caso de execução contra 

Fazenda Pública, a constrição judicial é medida de ultima ratio, posto que 

seu rito se encontra disposto no art. 13, da Lei 12.153/2009, onde 

obrigatoriamente deverá o pagamento da verba executada ser realizada 

mediante expedição de requisição de pequeno valor. Contudo, o mesmo 

códex encimado prevê a possibilidade do sequestro de dinheiro em caso 

de inadimplemento da requisição expedida dentro do prazo de 60 

(sessenta dias), conforme art. 13, §1º, o que é o estrito caso dos autos, 

de modo que o pleito em voga deve ser acolhido, além do fato de que a 

verba ora exequenda detém caráter alimentar, não podendo ser o Estado 

beneficiado em razão de sua própria torpeza, cabendo-lhe arcar com as 

consequências de sua inércia. Nesse sentido já se decidiu: “DECISÃO: 

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, em composição integral, por unanimidade 

de votos, em denegar a segurança com fulcro no art. 6.º, § 5.º, da Lei 

Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do CPC. EMENTA: 

MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR 

DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.PAGAMENTO NÃO 

EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO DE SEQUESTRO PELO JUÍZO 

DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA 

COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O 

ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível 

em Composição Integral - MS - 1172072-8 - Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - 

Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS 

DE PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. 

SEQUESTRO. CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. 1. A Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 

14.757/15, que passou a viger em 17.11.2015 (data da sua publicação), 

dispondo acerca do procedimento para o pagamento das requisições de 

pequeno valor devidas pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias 

e fundações. 2. São consideradas de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo 

art. 100 da CRFB/88, as obrigações que devem ser quitadas em 

decorrência de decisão judicial transitada em julgado, cujo valor, 

devidamente atualizado, não exceda a dez salários mínimos. Inteligência 

do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de pequeno valor não se 

submetem ao regime de precatórios, devendo ser pagos no prazo de até 

60 dias, por meio de depósito judicial, contados a partir da data em que for 

protocolada, perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo 

da execução. 4. Nas execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo 

CPC/15, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do 

CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... efetivação do depósito judicial, 

cabe o sequestro de valores das contas do Ente público, por analogia ao 

art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) e ao art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PAGAMENTO NÃO EFETUADO 

NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". ADMISSIBILIDADE. DECISÃO 

"ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EXCESSO NO VALOR 

BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR 

- Ação Civil de Improbidade Administrativa : 8996845 PR 899684-5 

(Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível Publicação DJ: 1063 

20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 Relator Adalberto Jorge 

Xisto Pereira)” Pelo exposto, DEFIRO o pedido de id nº 27565989, 

considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO 

pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do 

CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do 

executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001668-12.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CAETANO MARQUES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001668-12.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - ME 

EXECUTADO: CAROLINE CAETANO MARQUES Vistos. Tendo em vista o 

transcurso do prazo sem o pagamento pela demandada, e, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 31.556,80 (trinta e um 

mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 856.948.601-44, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE 

PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que 

poderá se manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001961-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001961-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO SABINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Tendo em vista o 

transcurso do prazo sem o pagamento pela demandada, e, considerando 

deter o dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 1.413,09 (hum mil, 

quatrocentos e treze reais e nove centavos), observando CPF/CNPJ n° 

04.184.779/0001-01, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1002136-73.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Estado de Mato Grosso, alegando equívoco no 

termo inicial de juros de mora, uma vez que deve ocorrer a partir da 

citação. Aduz que a aplicação do indexador IPCA-E está equivocada. A 

parte Embargada manifestou nos autos discordando dos termos do 

Embargos à Execução, fundamentando que seu cálculo está correto. Pois 

bem. No que tange ao termo inicial dos juros de mora, razão assiste ao 

Embargante, conforme precedente jurisprudencial: PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFENSOR 

DATIVO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CPC/1973 – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O manejo da ação de cobrança , inserta no rito comum, 

presta-se perfeitamente a exigir o pagamento de honorários advocatícios, 

de defensor dativo , sem causar prejuízos à defesa dos interesses 

contrapostos, dos quais o Estado é titular. Incidem juros de mora nas 

condenações, em face da Fazenda Pública, desde a citação válida, 

conforme precedentes do STJ. O Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do 

RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as 

diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à 

Fazenda Pública, como na hipótese. Quando vencida a Fazenda Pública, 

suas autarquias e fundações, o valor dos honorários sucumbenciais deve 

ser arbitrado consoante apreciação equitativa do magistrado (CPC/73, art. 

20, § 4º). (N.U 0001006-41.2014.8.11.0011, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, 

Publicado no DJE 06/09/2018) Quanto ao indexador, o STF reafirmou no 

julgamento do RE 810.947 a incidência de IPCA-E como índice de correção 

monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Em análise ao cálculo 

apresentado pelo Estado, observo que, embora irresigne com a utilização 

do IPCA-E, aplicou-o em seu cálculo: PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS 

Data de atualização dos valores: julho/2019 Indexador utilizado: IPCA-E 

(IBGE) Juros moratórios simples de 0,50% ao mês - a partir de 02/07/2019 

Acréscimo de 0,00% referente a multa. Honorários advocatícios de 0,00%. 

ITEM DESCRIÇÃO DATA VALOR SINGELO VALOR ATUALIZADO JUROS 

COMPENSATÓRIOS 0,00% a.m. JUROS MORATÓRIOS 0,50% a.m. MULTA 

0,00% TOTAL 1 4481-05.2014 16/2/2016 1.857,02 2.145,65 0,00 0,00 0,00 

2.145,65 2 116-05.2014 16/2/2016 1.857,02 2.145,65 0,00 0,00 0,00 

2.145,65 3 3982-55.2013 16/2/2016 1.857,02 2.145,65 0,00 0,00 0,00 

2.145,65 -------------------------------- Sub-Total R$ 6.436,95 ------------------

-------------- TOTAL GERAL R$ 6.436,95 Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos interpostos acolhendo a 

retificação do termo inicial do juros de mora, e, ante a utilização do 

indexador IPCA-E, homologo o cálculo apresentado pelo executado no 

montante de R$ 6.436,95 (seis mil e quatrocentos e trinta e seis Reais e 

noventa e cinco centavos). REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). 

Sentença publicada eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

embargante para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante bloqueado, consoante estipulado e determinado 

pela R. Decisão de Id. 26243529, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 27/01/2020 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FURLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR EQUIPAMENTOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 28404058, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 18/03/2020, Hora: 13:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000572-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BOTELHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA LUNA CERQUEIRA OAB - PE00925 (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão de ID. 26414710, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 18/03/2020, Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000827-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000827-51.2018.8.11.0011. EXEQUENTE: CICERO FRANCISCO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28337224, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001879-48.2019.8.11.0011. REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE DE MOURA 

DE OLIVIERA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De 

pronto, embora já exista sentença de mérito prolatada nos autos, em se 

tratando de direito disponível, e as partes maiores e capazes para 

transigir, não vejo óbice à homologação do acordo ora firmado. Inclusive, a 

jurisprudência perfilha desse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus jurídicos e processuais 

efeitos. Nada impede que seja celebrada e homologada transação após a 

sentença de mérito, sem que isso implique afronta aos artigos. 463 e 471 

do diploma processual vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE 

PLANO, PORQUE MANIFESTAMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AI: 

70047613336 RS , Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Data de Julgamento: 28/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2012) Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 28400726 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000084-70.2020.8.11.0011. AUTOR: P. C. OCHIUTO - ME REQUERIDO: 

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI, GSX ASSESSORIA E 

RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. Analisando detidamente a 

peça inicial, verifico que, o que se extrai dos fatos narrados na exordial é 

que a demandada descumpriu ordem judicial, ao passo que a peça 

correspondente para o ato descrito seria o cumprimento de sentença, 

contudo, a presente ação ora proposta se cuida de ação de 

conhecimento. Desta feita, considerando a aparente contradição acima 

descrita, DETERMINO a intimação da autora para que proceda à emenda 

da inicial, esclarecendo o que vindica na referida ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fulcro no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003496-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA SALVIONI ARAGON (INTERESSADO)

ADILSON ARAGON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003496-43.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C indenização por danos 

morais proposta por SILVANA APARECIDA SALVIONI ARAGON e 

ADILSON ARAGON em desfavor MAXMILHAS-MM Turismo & Viagens S.A, 

alegando que no dia 12.06.2019 adquiriram passagens aéreas no site da 

Requerida para o trecho de ida e volta Cuiabá- Maceió, pelo valor de R$ 

6.332,50 (seis mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos),dividindo as passagens em 03(três) parcelas no valor de R$ 

2.110,20(dois mil cento dez reais e vinte centavos), através de cartão de 

crédito de sua titularidade sob o nº 4066******0875. Ocorre que recebeu 

um e-mail da requerida informando que o cartão não havia sido aprovado, 

o que culminou no cancelamento da compra. No entanto, ao receber a 

fatura do cartão contava a compra supracitada. Informa que foram 

descontadas duas parcelas no total de R$ 4.220,40(quatro mil, duzentos e 

vinte reais e quarenta centavos), cujo valor não foi estornado à autora, 

razão pela qual requer a restituição em dobro e a condenação da 

requerida à indenização por danos morais. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória nos termos do artigo 355, I do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, 

nos termos do art.54, paragrafo único. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. Explico. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Em sua contestação, a Requerida informa que o estorno foi 

realizado aos autores; pugna pela improcedência da repetição de indébito 

e de danos morais, uma vez que não houve falha na prestação de serviço 

ofertada pela mesma. Evidente que o consumidor tem direito ao reembolso 

pela prestação do serviço não usufruído. No caso em análise, ficou 

demonstrado que a compra foi cancelada por ausência de pagamento, 

contudo, o pagamento foi efetuado. Portanto, houve falha na prestação de 

serviço mormente pela informação prestada de cancelamento, conforme 

comprova os e-mails juntados à inicial. Desta forma, a restituição, de forma 

simples, do valor das passagens é a medida que se impõe. Esclareço que 

o caso não se enquadra na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do 

CPC, não sendo o caso de repetição de indébito. Todavia, o pedido de 

restituição resta prejudicado ante o estorno dos valores, comprovado pela 

Requerida em ID 26521253, cujo documento não foi impugnado pelos 

autores. No que tange ao pedido de danos morais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pelos Reclamantes, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, ante a falha na prestação do 

serviço, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), total, 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada, a 

pagar aos reclamantes a título de danos morais, a importância total de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY MARIA CUSTODIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003546-69.2019.8.11.0011 Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e 

Materiais e Pedido de Liminar de Exibição de Documentos ajuizada por 

CUSTÓDIO & CUSTÓDIO LTDA em face de CIELO S.A, alegando, em suma, 

que a Requerida não repassou os valores de venda de cartão de crédito e 

débito corretamente. Requereu, liminarmente, a exibição de documentos 

consistentes no contrato de prestação de serviço de máquina de cartões 

e a taxa praticada, bem como os extratos da utilização da época da 
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contratação até a rescisão contratual, cujo pedido não houve 

pronunciamento. Desta feita, DEFIRO os efeitos da tutela antecipada de 

urgência e determino à Requerida a exibição de documentos consistentes 

no contrato de prestação de serviço de máquina de cartões e a taxa 

praticada, bem como os extratos da utilização da época da contratação 

até a rescisão contratual, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), limitado ao teto do juizado especial. 

Após o cumprimento da medida, intime-se a parte autora para manifestar 

sobre os referidos documentos. Tudo cumprido, voltem os autos 

conclusos para sentença. INTIMEM-SE, consignando as advertências 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Submeto a presente decisão à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO a decisão retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003523-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003523-26.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARLENE DOS REIS DA SILVA 

em face do SABEMI SEGURADORA S.A, alegando que o Requerido 

realizou descontos mensais em sua conta bancária, referente a seguro. 

Contudo, não contratou o referido serviço. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A requerida suscitou preliminar 

de incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Em sua contestação, o Requerido sustenta que os 

descontos são devidos ante a contratação realizada pela autora. O 

Requerido apresentou áudio no intuito de comprovar a referida 

contratação. Porém, observo que os dados do número da agencia e conta 

da autora informados pela atendente no referido áudio divergem da conta 

da autora: esta informa agencia 1455 e conta 191872-6. Portanto, estes 

elementos deixam dúvida quanto a autorização do contrato pela autora. 

Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta do autor, no montante 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta Reais), o qual deverá ser corrigido pelo 

INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 

1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002483-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OLESIO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YESSICA MACUCHAPI SERRUDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002483-09.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por OLESIO GOMES DE SOUZA em 

desfavor de YESSICA MACUCHAPI SERRUDO, alegando ser credor do 

autor do valor atualizado de R$ 15.749,24 (quinze mil e setecentos e 

quarenta e nove Reais e vinte e quatro centavos), oriundo de nota 

promissória emitida pela Requerida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

Requerida apresentou contestação sustentando que o autor não 

comprovou a a causa debendi, sendo tal requisito imprescindível para a 

procedência da demanda. Suscita nulidade da nota promissória 

apresentada pois não consta o nome do beneficiário na mesma. Por estas 

razões, pugna pela improcedência da ação. Passo à analise do mérito. A 

nota promissória é titulo de crédito que documenta a existência de um 

crédito líquido e certo, que se torna exigível a partir do seu vencimento. 

Trata-se de instrumento autônomo e abstrato de confissão de dívida, 

emitido pelo devedor que, unilateral e desmotivadamente, promete o 

pagamento de quantia em dinheiro. A nota promissória circula como 

documento abstrato, sem ligação com o negócio subjacente que deu azo à 

cobrança, prevalecendo os princípios da autonomia, abstração e 

independência, qualidades basilares do direito sobre o crédito cambiário. 

Nesse sentido, vejamos a Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS 

PROMISSÓRIAS. TÍTULO SUBSTAN-CIALMENTE ABSTRATO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A nota promissória é título substancialmente abstrato, sendo 

desnecessária a comprovação do negócio subjacente para sua 
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execução. E inexistindo nos autos qualquer elemento hábil a derruir a 

dívida consubstanciada no referido título, é caso de se manter a sentença 

de improcedência dos embargos à execução. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070118963, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

25/08/2016). Portanto, não prospera a tese de defesa da Requerida. 

Quanto a alegação de nulidade do título, a ausência de indicação do 

beneficiário ou outras a que faz referência a Lei Uniforme de Genebra 

para nota promissória não impossibilita a busca pelo crédito através de 

ação de cobrança, porquanto tal mácula apenas retiraria seu caráter 

executivo. Neste sentido a citação de parte do voto de lavra do Des. 

Odone Sanguiné, quando do julgamento da apelação nº 70018535369 

TJRS, mencionado no acórdão dos autos 70079370565 TJRS: “(...) a nota 

promissória não possui caráter executivo diante da ausência de indicação 

do nome do beneficiário do título, deixando de se caracterizar como título 

cambial. (...) O vício no preenchimento da nota promissória afastou a 

eficácia executiva do documento, não atingindo, porém, a exigibilidade da 

dívida, que permanece hígida. Neste caso, para o credor reaver seu 

crédito, basta que a cobrança seja manejada pelos veículos adequados, 

seja pela ação ordinária de cobrança ou através da ação monitória.” 

Ainda: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

MONITÓRIA. Não há conhecer de matéria que não foi objeto de 

manifestação quando da defesa, sob pena da caracterização de inovação 

recursal. A ausência de algum dos requisitos da nota promissória apenas 

retira o seu caráter executivo, mas não impede a busca pelo crédito 

através do manejo de ação monitória. No caso, demonstrada a relação, 

bem como ausente comprovação de eventual quitação, impõe-se a 

manutenção da sentença que constituiu o título em favor do autor. 

Jurisprudência da Corte. Todavia, possível a concessão do benefício da 

AJG em razão da situação consentânea com a gratuidade demonstrada 

nos autos. CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO, DANDO-LHE 

PARCIAL PROVIMENTO, NA PARTE EM QUE CONHECIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70073035206, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 23-08-2017). 

A nota promissória, que não preenche devidamente os requisitos 

elencados no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, é título hábil a instruir 

a ação de cobrança. Desta forma, não há o que se falar em nulidade da 

referida nota promissória. O CPC/15 refere-se à prova como instrumento à 

formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe 

incumbe alcançar às partes. É o regular dever de produção da prova 

pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. No presente caso, a Requerida não 

comprovou que tenha pago o débito ou fato extintivo de sua obrigação. 

Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte 

reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 15.749,24 (quinze mil e 

setecentos e quarenta e nove Reais e vinte e quatro centavos), 

devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros 

desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta 

fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010126-98.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES MELO 

DOS SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO a 

Impugnação à Penhora, eis que tempestiva. Nos termos do art. 53, caput e 

§1º, da Lei 9.099/95, e art. 917, §1º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, 

INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. De tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à 

Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de novembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003462-68.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA APARECIDA GONÇALVES 

DOMICIANO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, alegando que em junho/2019 requereu um novo padrão 

bifásico e, depois da troca, recebeu fatura de consumo no valor de $ 

46,84 (quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), no mês de julho 

a fatura veio no valor de R$ 20,03 (vinte reais e três centavos) e no mês 

de agosto a fatura de energia veio no valor de R$ 18,49 (dezoito reais e 

quarenta e nove centavos). Ocorre que em agosto recebeu cobrança de 

duas faturas sendo a primeira no valor de R$ 816,30 (oitocentos e 

dezesseis reais e trinta centavos), e a segunda no valor de R$ 44,99 

(quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Totalizando a 

quantia de R$ 861,29 (oitocentos e sessenta e um reais e vinte e nove 

centavos). Foi informada pela Requerida que através de vistoria 

constataram que o padrão estava deitado. A parte autora discorda dos 

valores cobrados pela Requerida, sustentando que mensalmente o 

funcionário da mesma realiza a leitura e não observou a irregularidade 

apontada. Foi deferida tutela antecipada determinando a suspensão da 

cobrança e que a Requerida não realizasse suspensão do fornecimento 

de energia em decorrência deste débito sob pena de multa diária no valor 

de R$ 50,00 (cinquenta Reais) limitada ao teto do juizado especial, bem 

como deferida a inversão do ônus da prova. (ID 24085180) No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, pelo que 

REJEITO a preliminar de incompetência suscitada pela Requerida, inclusive 

porque, em sua contestação, a Requerida sustenta a desnecessidade de 

perícia para apuração da irregularidade apontada. Passo ao julgamento do 

mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 
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empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o 

procedimento administrativo adotado está de acordo com as 

determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi 

beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a 

devida contraprestação. De antemão registro que a Requerida adotou o 

procedimento disciplinado pela ANEEL na vistoria, sendo acompanhado 

pela autora. Infere-se das faturas juntadas pela autora no ID 24075086 

que o consumo nos meses de junho e subsequentes baixou 

significativamente, chegando a registrar zero. A recuperação de consumo 

foi calculada pela média de consumo, não havendo irregularidades. Desta 

forma, está comprovado a oscilação de consumo decorrente da 

irregularidade do medidor, cujo proveito econômico foi obtido pela autora, 

não havendo que se falar em ilegalidade no agir da Reclamada. Neste 

sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE 

DA TITULAR DA UNIDADE DE CONSUMO. 1. Irregularidade no medidor 

devidamente comprovada, diante das fotografias e, principalmente, em 

razão do histórico da unidade, que demonstrou aumento significativo do 

consumo após a troca do medidor. 2. Irrelevante perquirir a autoria da 

fraude. A recuperação do consumo é de responsabilidade do titular da 

unidade, que é quem auferiu vantagem no período em que houve o 

faturamento a menor. 3. Demonstrado o beneficiamento da unidade 

consumidora, impõe-se a recuperação do consumo, sob pena de 

configurar enriquecimento ilícito. 4. Devida a recuperação de consumo, 

não tendo a concessionária abusado do direito de cobrança, não há falar 

em dano moral. APELO DESPROVIDO, UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 

70082965872, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-10-2019) Ante o exposto, 

revogo a liminar deferida e julgo improcedente os pedidos da inicial, com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003354-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARCI DORIVAL VALERIO OAB - MT26067/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003354-39.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA em desfavor de 

CASA LOTÉRICA BOA SORTE LTDA - ME, alegando que no dia 13.12.2018 

pagou na Requerida o boleto do Seguro DPVAT da motocicleta que tinha 

adquirido, no intuito de transferir a documentação do veículo. Contudo, ao 

chegar ao DETRAN, constava pendente de pagamento o referido boleto, 

impedindo a efetivação da transferência. O autor pagou novamente o 

débito em outra instituição bancária e requereu da Requerido a devolução 

do dinheiro, o que foi negado pela mesma. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo 

julgamento antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Postergo a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos 

termos do art.54, paragrafo único. A Requerida arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva. Porém, o pagamento foi efetuado na mesma e, 

havendo discussão acerca da leitura do código de barras pelo sistema 

desta, não há que falar na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo 

da lide, razão pela qual rejeito a preliminar levantada. Passo a julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. Explico. Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido alega se não houve o processamento ou baixa do pagamento 

feito em 13/12/18, não pode ser penalizado pela restituição do valor. O 

autor comprovou o pagamento do mesmo boleto duas vezes, porquanto o 

pagamento realizado na Requerida não foi processado. Nessa 

perspectiva, constata-se que o erro que ensejou a restrição negativa do 

nome da requerente é advindo da Lotérica, que não inseriu de forma 

correta os números constantes no boleto emitido. Eventual falha no 

sistema bancário de compensação de títulos, acarretando a ausência de 

repasse da quantia paga à credora, não pode ser imputada à autora, 

constituindo verdadeiro fortuito interno, na medida em que se liga aos 

riscos da atividade bancária. Se a empresa credora não recebeu o valor 

pago, não foi por inadimplemento do consumidor, de modo que este não 

pode arcar com os ônus de problemas que eventualmente surjam na 

arrecadação do crédito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE REPASSE 

PARA A INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL - CONFIGURADO - 

REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A negativação 

realizada indevidamente, por si só, caracteriza dano moral passível de 

reparação pecuniária. - Eventual falha no sistema bancário de 

compensação de títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia 

paga à instituição financeira credora, não pode ser imputada ao 

consumidor, configurando fortuito interno, na medida em que se liga aos 

riscos da atividade bancária. - A indenização por dano moral deve ser 

fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se extrai do 

art. 944, caput, do Código Civil. - Se o valor da indenização se mostra 

compatível com o dano causado, não merece alteração.” (TJ-MG - AC: 

10572140011790001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

22/02/0015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2015). ação declaratória e indenizatória. consumidor. energia 

ELÉTRICA. inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. comprovação do 

pagamento. possível falha no repasse pelo órgão arrecadador que não 

pode ser imputada ao consumidor. desconstituição das dívidas. dano 

moral configurado. quantum mantido. juros moratórios incidentes a partir 

da data do evento danoso. recurso desprovido. (TJRS. RI 

0005203-54.2017.8.21.9000. Relator: cleber augusto tonial. julgado em 

09.03.2017). Inequívoco os danos causados ao autor, que teve que pagar 

duas vezes o mesmo boleto por falha na prestação do serviço da 

Requerida. Assim, a reparação pelos danos morais é medida que se 

impõe. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (tres 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 
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parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. No que tange à restituição de valores, esta 

deve ser feita de forma simples, porquanto não se trata de cobrança 

indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de: a) Determinar a restituição do valor de R$ 185,50 (cento e oitenta 

e cinco Reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC 

desde a citação e juros de 1% desde o desembolso; b) CONDENAR o 

reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003493-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003493-88.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANGELITA PESSATTO 

em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, alegando que é revendedora 

da Requerida e, no mês de junho/19, realizou um pedido no valor de R$ 

214,14(duzentos e quatorze reais e quatorze centavos). Ocorre que ao 

receber os pedidos acompanhados da nota fiscal e boleto, constatou que 

o valor não correspondia à solicitação realizada, pois, constava a mais o 

valor de R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), a título 

de produtos a pronta entrega, que a autora não requereu. Assim, entrou 

em contato com a Gerente Geral da região requerendo a retificação do 

boleto. Em suma, alega que esta apenas procrastinou e não resolveu o 

problema da autora, que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de 

crédito, decorrente do débito em questão. Foi concedido os efeitos da 

tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da autora do 

cadastro restritivo de crédito no prazo de 48h, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem Reais), limitado ao teto do juizado especial, bem 

como deferida a inversão do ônus da prova. (ID 24301145) No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. A autora alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 139,80 

(cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) e da consequente 

negativação. Demonstrou a irresignação administrativa quanto à cobrança 

(ID 24209291), sem êxito. Por sua vez, a Requerida deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, isto porque não comprovou que a 

autora tenha realizado pedidos de mercadorias a pronta entrega. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito no valor de R$139,80 é medida que se impõe. Por fim, não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, indubitável que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada 

deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente a dívida em litígio no valor de R$ 139,80 (Cento e trinta e 

nove reais e oitenta centavos); c) DETERMINAR que a requerida emita 

novo boleto no valor de R$ 214,14(duzentos e quatorze reais e quatorze 

centavos); d) e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 414-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edilson Bergamo, Márcio Martinez Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇAO 

BELTRAMINI - OAB:12472, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:11270, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 Decido.Conforme sobressai do processo, o acórdão do Superior Tribunal 

de Justiça tornou nulos os atos processuais realizados posteriormente à 

data de 02.04.2014, em relação a defesa do denunciado Marcio Martinez 

Pereira. Nesse sentido, verifico que após o marco estabelecido pelo 

Superior tribunal de Justiça, foram realizados os seguintes atos: a) oitiva 

das testemunhas José Leocádio de Miranda Silva e Gilvan de Souza 
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Rocha por meio de carta precatória; b) intimação das partes acerca de 

audiências designadas em outros Juízos; apresentação de memoriais 

finais do Ministério Público; intimações das defesas para apresentarem as 

alegações finais; alegações finais apresentadas; prolação de sentença. 

Desse modo, intimem-se as partes para que se manifestem acerca do 

interesse na oitiva das testemunhas José Leocádio e Gilvan, bem como 

para que forneçam o atual endereço desses, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Em havendo interesse, residindo as testemunhas em outro Juízo, 

expeça-se carta precatória no endereço informado. Caso as testemunhas 

residam nesta comarca, venham-me conclusos.No caso de não haver 

interesse, dê-se vista às partes para alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Ademais, proceda-se com o cadastro dos dados do patrono 

da defesa do acusado Marcio nos autos. Cumpra-se as disposições da 

sentença em relação ao apenado João Edilson Bergamo, considerando 

que não houve alteração nas disposições da sentença de fls. 380/388 em 

relação a esse. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Termo de Doação

TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, SENDO DOADOR A COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE E DONATÁRIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MIRASSOL D’OESTE –MT

 Pelo presente Termo de Doação, de um lado, JUÍZO DE DIREITO DA 

TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D´OESTE, com 

endereço na Av: Joaquim Cunha, nº 595, Bairro Alto da Boa Vista, 

Mirassol D´Oeste-MT CEP: 78.280-000, telefone 3241-1391, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado pela Juíza de Direito da 3ª 

Vara Criminal, DRª SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES e, do outro 

lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE inscrita no CNPJ, 

sob nº 03.755.477/0001-75, com endereço na Rua: Antônio Tavares, 

Bairro: Centro, Mirassol D’Oeste –MT, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal EUCLIDES PAIXÃO, doravante aqui denominado DONATÁRIO, 

doação dos bens abaixo descritos, tudo em conformidade com a R. 

Decisão proferida nos autos nº 1740-60.2012.811.0011 CI 160095

 01 (um) veículo Mercedez Benz/1113, cor vermelha, ano 1986, RENAVAM 

136859020, Placa JYG 7387

E, para validade do presente ato, assinam o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma.

 Mirassol D´Oeste-MT, 08 de outubro de 2019.

 Sabrina Andrade Galdino Rodrigues

 Juíza de Direito

 Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

Prefeito Municipal: Euclides Paixão

Órgão/Entidade Donatária

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001069-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMILIO JOSE GADONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001069-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ANTONIO 

BISPO DA SILVA Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, 

REDESIGNO A solenidade anteriormente marcada no Id. 25556345, para o 

dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso), 

mantendo-se as demais determinações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002461-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO KLEMENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA LIMA RUBIM OAB - RO7327 (ADVOGADO(A))

JUCIMARO BISPO RODRIGUES OAB - RO4959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002461-17.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AUGUSTINHO KLEMENS REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ 

LTDA Vistos, etc. Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO A 

solenidade anteriormente marcada no Id. 25670523, para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso), 

mantendo-se as demais determinações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 23 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000005-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente da certidão de ID. 25891718, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,27 de janeiro de 2020. 

ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001069-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMILIO JOSE GADONSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001069-42.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 162-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOAC(, MVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B

 Processo n. 162-26.2015.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Intime-se, pessoalmente, o Executado Arcilio de Freitas Cayres Júnior, no 

endereço da inicial, para no prazo de 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, em relação aos alimentos devidos, 

nos termos do que consta na manifestação à fl. 61, bem como, os que se 

vencerem no curso da demanda.

Conste do mandado a advertência de que se o devedor não pagar, nem 

tampouco se escusar, ser-lhe-á decretada à prisão civil, na forma da lei.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 4073-75.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doirço Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 4073-75.2017.8.11.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Defiro o pedido de parcelamento das despesas processuais à parte 

Exequente, nos termos do art. 98, § 6°, do Código de Processo Civil, bem 

como por considerar o impacto do pagamento das custas no equilíbrio 

financeiro da parte.

Nesse ponto, importa salientar que o parcelamento será realizado em 6 

(seis) parcelas, em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, da 

CNGC/MT, com redação “in verbis”:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original).

Desta forma, determino que a Secretaria Judicial efetive os atos 

necessários para disponibilização das guias para pagamento das custas 

devidas, intimando, em seguida, a parte Autora a fim de providenciar o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 24 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000681-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. C. M. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000681-42.2019.8.11.0086 

Partes: M. A. R. - ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ROGER KLERISSON 

ROZAO - MT0014571A, BRUNO CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A, 

DAIANA COSTA BEBER - MT0013781A X K. F. C. M. Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da 

opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da portaria 

142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000863-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. S. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000863-28.2019.8.11.0086 

Assunto: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, a fim de intimar a parte requerida 

por todo o teor do ID 27223479 (SENTENÇA), contudo, sem publicação do 

conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, com redação “in 

verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, as intimações pelo 

Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais das partes, além 

da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) do(s) 

advogado(s)”.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 5361-92.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Capelari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Oficie-se à Secretaria da Primeira Câmara Cível de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que remetam a 
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estes autos cópias do acórdão que julgou o recurso de apelação, posto 

que os autos retornaram à Primeira Instância sem o referido julgado 

encartado, bem como a mídia digital encartada aos autos não contém 

qualquer arquivo.

 Permaneçam os autos em secretaria aguardando o envio das respectivas 

informações.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92790 Nr: 1716-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Prado, Cleonilson do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antônio, Jose de Tal, Demais pessoas, 

Duane de Tal, Gilberto de Tal, Jose Antonio dos Santos, Jose Sidnei F. 

Ferreira, Lurdes de França, Lucinei Oliveira dos Santos, Rondenei Ferreira 

de Souza, Juliane Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ANTÔNIO, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JOSE DE TAL, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

DUANE DE TAL, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido GILBERTO DE TAL, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DEMAIS PESSOAS, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LURDES DE 

FRANÇA, Filiação: Jovi de França, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido JOSE SIDNEI F. FERREIRA, Cpf: 56102453034, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ADILSON FELIX 

AGUILAR, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido SIMONE 

GRAUNCK, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

UEVILIS BRAZ DE FRANÇA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR AS PARTES, acima qualificadas, que se encontram em 

lugar incerto e nao sabido acerca da audiência de conciliação instrução e 

julgamento que realizar-se-a no dia 20/02/2020 às 15:00horas, na sede do 

Fórum desta Comarca, nos termos da decisão a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.De proêmio, considerando que na presente 

ação possessória figura no polo passivo grande número de pessoas, 

sendo necessária a intimação dos requeridos ausentes por edital, 

cancele-se a audiência anteriormente designada.Redesigno audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 

15h00min, devendo as partes serem intimadas.Expeça-se novamente 

mandando de intimação dos requeridos, devendo ser intimados por edital 

aqueles que não forem encontrados no local, conforme artigo 554, §§1º e 

2º, do Código de Processo Civil.No mais, considerando a ausência de 

Defensor Público atuante na Defensoria Pública Cível desta Comarca, 

informada através do ofício nº 02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em 

anexo à presente decisão, bem como que o requerente L. F. d. S. L., 

representado por sua genitora Cristiane dos Santos Lima era assistido 

pela Defensoria Pública, NOMEIO como advogado dativo o Dr. Cesar 

Roberto Boni, OAB/MT 8.268, oportunidade em que fixo os honorários 

advocatícios em 04 (quatro) URH’s, o equivalente a R$ 3.714,04 (três mil, 

setecentos e quatorze reais e quatro centavos), ao mencionado 

requerente até o deslinde do feito ou nomeação de novo Defensor 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 24 de janeiro de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118523 Nr: 3019-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida, na pessoa de seu procurador por todos os termos da decisão 

de fls. 63/65, a qual passo a transcrever a parte dispositiva: (...) De 

proêmio, em consulta à folha de antecedentes criminais do requerido no 

Sistema Apolo, verifico que não consta qualquer processo distribuído na 

Comarca de Nortelândia/MT, bem como não há nos autos qualquer 

informação acerca das apurações por parte do ente ministerial acerca dos 

fatos ali constantes na seara criminal.

Desse modo, extraia-se cópia integral deste feito, remetendo-se ao 

Ministério Público da Comarca de Nortelândia/MT. De forma concomitante, 

com o fito de evitar revitimização da infante, designo depoimento especial 

para o dia 19/02/2020 às 11:00, com o fito de apurar os fatos relatados na 

exordial. Registro que tão logo seja realizado, o depoimento especial será 

encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Nortelândia/MT para 

instruir aqueles autos.Ademais, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Nortelândia/MT para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 54/56. No 

mais, o pleito para concessão da guarda provisória da infante K. V. O. P. 

de F. ao genitor K. P. de F. merece deferimento, visto que este já exerce a 

guarda de fato da menor.As regras que inspiram o legislador sobre a 

matéria que envolve as crianças e adolescentes ensejam sempre, e 

primordialmente, o interesse dos menores.Dessa forma, ao tomar qualquer 

decisão dentro desse tema, cumpre ao juiz ser extremamente cauteloso, 

pois qualquer alteração no regime vigente pode trazer funestas 

repercussões na sensibilidade infantil. Assim, não deve o magistrado ser 

severo demais ao analisar o comportamento alheio, nem excessivamente 

tolerante, por mera negligência.Consabido que a guarda é instituto que 

visa à proteção dos interesses do menor, salvo situações em que 

demonstrado evidente prejuízo aos infantes, sendo que no caso o genitor 

já exerce a guarda de fato do infante, conforme informações constantes 

no estudo psicossocial de fls. 42/45.A criança necessita de um referencial 

seguro para viver e se desenvolver; seu bem-estar deve se sobrepor, 

como um valor maior, a qualquer interesse outro, como no caso em tela, 

que demonstrado, prefacialmente, o interesse da menor em buscar a 

convivência em um local que se encontra segura e bem.Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. ALTERAÇÃO. 

SITUAÇÃO DE RISCO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. DECISÃO POR 

ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). Caso concreto em que está 

evidenciada nos autos situação de risco à saúde e integridade física e 

emocional do menor a justificar a alteração provisória da guarda em 

antecipação da tutela pretendida (art. 273 do CPC), concedida agora ao 

genitor, mormente considerando a tenra idade do infante, ao menos até 

que venha aos autos estudo psicossocial. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70058180555, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, 

Julgado em 20/01/2014) Ante o exposto, a fim de resguardar a menor 

CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA de K V O P DE F ao genitor K P DE F, 

nos termos do artigo 33 da Lei nº 8.069/90.EXPEÇA-SE o competente 

termo de guarda provisória, assumindo o guardião todos os deveres 

inerentes à obrigação.

Ciência da presente decisão à genitora da infante, devendo o Ministério 

Público informar o endereço atualizado desta. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112564 Nr: 12-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilceia Carniatto Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De proêmio, verifico que mesmo devidamente ciada, a executada 

não efetuou o adimplemento do débito voluntariamente, tampouco se 
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obteve êxito na tentativa de penhora online e de bloqueio de veículos. 

Assim, assiste razão ao exequente quanto à penhora, e avaliação dos 

grãos dados em garantia à Cédula Rural Pignoratícia n°. 40/03349-X, 

conforme requerido às fls. 59. Ademais, constato que se trata de 

execução de crédito com garantia real, de maneira que a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, conforme preceitua o artigo 835, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil, in verbis: Desse modo, DEFIRO o 

requerimento de PENHORA e AVALIAÇÃO dos grãos dados em garantia à 

Cédula Rural Pignoratícia, ficando o exequente nomeado depositário fiel do 

bem. Expeça-se o respectivo mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido no endereço indicado na Cédula Rural Pignoratícia encartada às 

fls. 28-v/33. Intimem-se as partes da penhora e da avaliação realizada. 

Caso a avaliação e a intimação do executado seja infrutífera (artigo 842, 

CPC), intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, do CPC. 

Cumpridas as determinações acima, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-20.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA SCARTEZINI VISOVATI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000137-20.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:SILVIA 

SCARTEZINI VISOVATI & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WALLISON KENEDI DE LIMA POLO PASSIVO: MARCIO 

ROBERTO ROSA DE JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 11/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-57.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS DE OLIVEIRA BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000141-57.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ROSELI DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA BOMFIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JALDIVAN SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001252-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JALDIVAN SILVA MARTINS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento e a produção de novas provas. Não 

verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Opino pelo acolhimento do pedido de retificação do polo 

passivo, uma vez que a negativação foi efetuada pelo Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI – NP. Proceda a secretaria 

com a retificação do polo passivo da demanda junto ao sistema PJE. Passo 

a análise do mérito. Jaldivan Silva Martins ingressou com a presente Ação 

de Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c 

Indenização por Danos Morais em face de Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Ipanema VI – NP relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

dos débitos, afirmando serem as anotações restritivas legítimas, por se 

tratar cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. 

Todavia, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não coligiu 

provas de que os valores objetos dos apontamentos junto aos órgãos de 

proteção ao crédito são devidos, deixando de carrear aos autos o 

contrato entabulado entre o Reclamante e o suposto cedente do crédito, 

documento este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a 

constatar a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 
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CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débitos que não foram comprovados ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando 

que decorreram mais de 04 anos entre a data da negativação e a 

propositura da ação, bem como, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, tenho por bem fixar indenização por danos morais, em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, posto que não há 

negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-60.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010465-60.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANO DA SILVA 

VAZ Endereço: Rua 01, 61, PROHAB I, PRIMAVERA I, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ANDRE DE 

ALMEIDA VILELA - MT0011012A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

MT0009538A POLO PASSIVO: Nome: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 

Endereço: Rua 2, 505, QUADRA A-37 - EDIFÍCIO GILENO GODÓI, JARDIM 

GOIÁS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74805-180 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: EDMAR ANTONIO ALVES FILHO - GO31312, THYAGO 

MELLO MORAES GUALBERTO - GO18771, SERGIO MEIRELLES BASTOS - 

GO18725 Senhor(a): ADRIANO DA SILVA VAZ Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para informar se ainda tem interesse no prosseguimento 

do feito e/ou para que se manifeste nos autos e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e desistência 

tácita do feito. NOVA MUTUM, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-23.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010461-23.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADRIANO DA SILVA 

VAZ Endereço: Rua 01, 61, PROHAB I, PRIMAVERA I, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ANDRE DE 

ALMEIDA VILELA - MT0011012A, PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

MT0009538A POLO PASSIVO: Nome: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 

Endereço: Rua 2, 505, QUADRA A-37 - EDIFÍCIO GILENO GODÓI, JARDIM 

GOIÁS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74805-180 ADVOGADOS DO(A) 

REQUERIDO: EDMAR ANTONIO ALVES FILHO - GO31312, THYAGO 

MELLO MORAES GUALBERTO - GO18771, SERGIO MEIRELLES BASTOS - 

GO18725 Senhor(a): ADRIANO DA SILVA VAZ Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-67.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010622-67.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 27.969,94 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Contratos de Consumo, Responsabilidade do 

Fornecedor, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDIR APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO Endereço: Avenida 

DOS UIRAPURUS, 230-W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT14330-O POLO 

PASSIVO: Nome: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Endereço: 

Avenida HENRY FORD, 2000, COPEC, CAMAÇARI - BA - CEP: 42810-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - 

MT0014341A, CELSO DE FARIA MONTEIRO - MT17298-A Senhor(a): EDIR 

APARECIDA ALVES DE CARVALHO ORO Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-58.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE MATIA GALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNILSA ALMEIDA COSTA OAB - MT0019471A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010146-58.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JORGE LUIZ DE MATIA GALLI REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

27947463] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28391782], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 
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450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAETER LYN MARTINS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA PERU (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002681-49.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAETER LYN MARTINS ANDRADE REQUERIDO: AVIANCA, 

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA PERU Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, 

opino pela homologação do pedido de desistência do recurso inominado de 

id. 25877417. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 26322456] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 28322968], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA ALMEIDA SILVA OAB - MT25482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001102-32.2019.8.11.0086 Reclamante: ANA CAROLINA FAVRETTO 

Reclamada: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. II – PRELIMINAR Acolho o pedido de retificação 

do polo passivo e DETERMINO ao cartório que proceda o necessário para 

a retificação, conforme requerido na contestação Passo à análise do 

mérito. III – MÉRITO A Reclamante afirma que adquiriu passagens aéreas 

da empresa Reclamada para os trechos Cuiabá/Guarulhos e 

Guarulhos/Cuiabá, com ida prevista para o dia 09/05/2019 e volta para o 

dia 12/05/2019 (localizador HR9PNE). Aduziu que por motivos pessoais 

não conseguiu chegar no horário determinado para o embarque do voo de 

ida, e que por tal razão não utilizou a passagem do dia 09/05/2019. Afirma 

que tentou adquirir outra passagem para o itinerário inicial, contudo a 

empresa Reclamada não havia disponibilidade nos voos no mesmo dia, 

orientando a Reclamante a adquirir uma passagem de ida em outra 

companhia aérea, que assim o fez. Assevera a Autora que no dia 

11/05/2019, ao tentar realizar o check in do voo de volta no site da Ré, foi 

surpreendida com a informação de que inexistia reserva para o localizador 

informado. Diante da informação, aduz que entrou em contato com o SAC 

da empresa aérea (protocolo 190511002455) e foi noticiada que a 

passagem havia sido cancelada automaticamente em razão da não 

utilização do voo de ida. Sustenta a Reclamante que diante deste 

cancelamento, necessitou comprar um novo bilhete aéreo, desembolsando 

o valor de R$ 403,63 (quatrocentos e três reais e sessenta e três 

centavos), acrescido de custos adicionais devido ao horário longínquo do 

incialmente contratado, pleiteando a restituição do valor pago na 

passagem e nas despesas finais, qual perfaz a quantia de R$ 677,55 

(seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e 

indenização por dano moral. A Reclamada, em sua defesa, alega que a 

Reclamante não compareceu no embarque previsto para a ida, ocorrendo 

o chamado ‘no show’, tendo sucedido o cancelamento automático da 

passagem de volta. Aduz que consta do contrato dito procedimento, 

asseverando ainda que houve culpa exclusiva da Reclamante, inexistindo 

assim o dever de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do 

ônus da prova, elencada no art. 6º, VIII do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. 

Analisado os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que não 

assiste razão à Reclamada. Isto porque, denota-se que para justificar o 

procedimento, a Ré apresentou trechos do contrato, os quais ferem o 

direito a informação e princípio da transparência, inexistindo qualquer 

destaque à cláusula, o que a torna cláusula abusiva, estando em 

dissonância com o artigo 54, 4º do CDC. É fato que a Reclamante suportou 

transtornos decorrentes do ocorrido (cancelamento do voo contratado e 

pago), o que não pode ser equiparado a mero contratempo, a pequenos 

dissabores, ou, ainda, a inconvenientes rotineiros aos quais todos se 

vejam submetidos, motivo pelo qual é plenamente justificada a reparação 

almejada. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI da Lei nº 8.078/90, 

combinado com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil, de sorte a 

amenizar o sofrimento experimentado. Corroborando: “E M E N T A- 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA 

AÉREA - NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO 

DO TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 505 de 792



PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJ-MT – RI: 0084755-78.2017.811.0001, Relatora: Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do julgamento: 24/07/2018)”. (grifei) Ainda, 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (BSB-BH). "NO SHOW" NO VOO DE 

IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA 

DE INFORMAÇÃO CLARA NO QUE TANGE À RESTRIÇÃO/PERDA DO 

DIREITO DE VOAR NA VOLTA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR 

FIXADO EM R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS CONSOANTE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099 /95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (ACJ 20140111214479 – 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Publicação: DJE 

27/08/2015 pg. 275 – Julgamento: 21/07/2015 – Relator: Flávio Fernando 

de Almeida da Fonseca) (grifei) Do mesmo modo, entendo pela 

procedência do pedido de restituição do valor pago na passagem do voo 

de volta (localizador HR9PNE), no valor de R$ 403,63 (quatrocentos e três 

reais e sessenta e três centavos), bem como nos valores desembolsados 

pela Autora na longa espera do embarque, quais sejam: R$ 36,80 (trinta e 

seis reais e oitenta centavos) com alimentação e R$ 237,12 (duzentos e 

trinta e sete reais e doze centavos) com hospedagem, já que o embarque 

se efetuou somente às 20h:45min, ou seja, mais de 10 horas de diferença 

a mais do voo inicialmente adquirido, tendo em vista que os fatos 

ocorreram em razão da conduta praticada pela Reclamada. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante, e o faço para: 1 – CONDENAR a Reclamada a restituir a 

Reclamante no montante de R$ 677,55 (seiscentos e setenta e sete reais 

e cinquenta e cinco centavos) na forma simples, devendo ser o valor 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso 

(Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais desde o desembolso. 2 – 

CONDENAR a Reclamada a reparar a Reclamante a título de danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância esta que deverá ser 

acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 do STJ) e juros legais a partir do evento danoso. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os artigos 54 

e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002288-27.2018.8.11.0086 Reclamante: RAIMUNDO NONATO 

GONCALVES FILHO Reclamado: BANCO BRADESCO S/A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95 II – 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida 

pelo Reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar o 

indeferimento da inicial, conforme previsão do art. 330 do CPC. Com efeito, 

deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Afasto, igualmente, a preliminar de 

ausência da pretensão resistida arguida pelo Reclamado, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Passo à análise do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, vislumbro que o caso comporta 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O 

Reclamante alega que ao se dirigir à agencia bancária para resolver um 

problema com o seu cartão, foi surpreendido com a notícia de que havia 

um empréstimo em seu nome no valor de R$ 9.133,40 (nove mil cento e 

trinta e três reais e quarenta centavos), concedido em 02/04/2018. Afirma 

que diante do conhecimento buscou informação junto ao gerente do banco 

Requerido, haja vista não ter contratado o aludido empréstimo, contudo, 

não obteve resposta satisfatória de imediato, continuando a buscar mais 

informações junto ao banco em datas posteriores. Assevera que após 

analisar o extrato de sua conta bancária, novamente tomou ciência de um 

outro empréstimo, este no valor de R$ 1.017,76 (um mil e dezessete reais 

e setenta e seis centavos), contraído no dia 02/05/2019, o que o fez 

novamente retornar à agência bancária, pois afirma desconhecer as 

contratações. Aduz que no mês de junho de 2018 foi descontado de sua 

conta bancária o valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), 

relativo a uma parcela dos ditos empréstimos e, diante do ocorrido, 

novamente se dirigiu ao Banco Reclamado para tentar resolver a 

pendencia, contudo, assegura que na ocasião foi orientado pelo gerente a 

desembolsar o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para 

que o banco finalizasse o cancelamento dos empréstimos. Afirma que 

diante da exigência, efetuou um depósito no valor de R$ 2.340,00 (dois mil 

trezentos e quarenta reais) e transferiu mais R$ 60,00 (sessenta reais) da 

sua conta, perfazendo assim o valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais), apesar de não reconhecer as contratações 

realizadas, tampouco utilizar os valores disponibilizados. Alega que 

posteriormente tentou, por diversas vezes, reaver o dinheiro 

desembolsado, tendo se socorrido, inclusive, junto ao Procon, contudo, 

não obteve êxito nas suas tentativas. O Reclamado, por sua vez, em sua 

peça contestatória, afirma a validade do negócio jurídico face a 

regularidade da contratação do empréstimo pessoal, pois esta se efetuou 

no caixa eletrônico, com a utilização de biometria, bem como houve a 

disponibilização do valor mutuado em favor da parte Autora. Declara que 

com o pedido do Autor, o gerente do banco réu efetuou a baixa e 

liquidação dos dois empréstimos, contudo, o Reclamante havia utilizado 

uma parte do valor emprestado. Aduz ainda que tentou conciliar com o 

Requerente em relação aos estornos que seriam creditados em sua conta, 

contudo, não obteve êxito na negociação com o Demandante. Deste modo, 

esclarece que no dia 21/06/2018 houve o estorno no valor de R$ 85,81 

(oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), no dia 25/06/2018 no valor 

de R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e noventa e nove 

centavos) e no dia 14/09/2018 houve o estorno no valor de R$ 1.356,59 

(um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), 

todos realizados para a conta do Autor. Assim, denota que em razão da 

contratação e recebimento dos valores dos empréstimos, os descontos 

efetuados constituem exercício regular do direito, razão pela qual, pugna 

pela improcedência da ação, além da condenação da Requerente nas 

penas relativas às verbas sucumbenciais e multa por litigância de má fé. 

Em sua impugnação, a Reclamante sustenta que não celebrou os 

contratos de empréstimos em questão, motivo pelo qual a sua pretensão é 

legítima. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e os documentos que o acompanham, 

verifica-se que o Reclamado, apesar de alegar, não juntou qualquer 

documento que esclareça a autorização dos descontos na conta bancária 

do Reclamante, bem como a legalidade na contratação dos ditos 

empréstimos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, 

a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC. Ainda, apesar de afirmar que o 

Reclamante utilizou os valores que foram disponibilizados, não trouxe aos 

autos prova hábil que justificasse a cobrança no valor de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais), paga pelo autor, tampouco a microfilmagem 

que comprovaria a contratação dos empréstimos realizados no caixa 

eletrônico. Portanto, com base em tais premissas, tenho que o desconto 

no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e a cobrança no 
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valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), foram efetuados de 

forma ilícita, merecendo prosperar a pretensão autoral quanto à devolução 

de tais valores, a qual deverá ser efetuada em dobro, nos termos do 

parágrafo único do art. 42 do CDC. Porém, importante destacar que o 

Reclamado juntou aos autos os extratos das movimentações financeiras 

do Autor, quais demonstram que foi estornado no dia 21/06/2018 o valor 

de R$ 85,81 (oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), no dia 

25/06/2018 o valor de R$ 593,99 (quinhentos e noventa e três reais e 

noventa e nove centavos) e no dia 14/09/2018 houve o estorno no valor 

de R$ 1.356,59 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

nove centavos), todos realizados para a conta do Autor, o que totaliza o 

montante de R$ 2.036,39 (dois mil e trinta e seis reais e trinta e nove 

centavos). Assim, a repetição deverá se limitar nos valores que restaram 

comprovados nos autos, a título de danos materiais. Deste modo, 

considerando que o desembolso suportado pelo Autor perfaz o valor total 

de R$ 2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais) e o estorno realizado 

pelo Réu atinge o montante de R$ 2.036,39 (dois mil e trinta e seis reais e 

trinta e nove centavos), a repetição do indébito é cabível na diferença 

entre os valores, ou seja, no valor de R$ 1.607,22 (um mil seiscentos e 

sete reais e vinte e dois centavos), já calculado em dobro, em 

consonância ao artigo 42 do CDC. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO 

CONTRATADO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. 

VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. A prova dos autos revela 

que a contratação foi realizada mediante fraude, especialmente pela 

análise do documento de identidade apresentado no ato da contratação. 

Com isso, é de ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Dano moral. O contrato fraudulento representou descontos em 

benefício previdenciário imprescindível para a subsistência da autora, 

caracterizando o dano moral. Condenação que deve ser fixada no 

patamar de R$ 7.000,00, com correção monetária pelo IGP-M desde o 

julgamento e juros de mora desde o evento danoso. Repetição de indébito. 

A repetição de indébito deve se dar em dobro, incidente sobre os valores 

indevidamente descontados do benefício da autora, com juros de mora e 

correção monetária incidentes desde cada desconto indevido. 

Sucumbência redefinida. Ação procedente. RECURSO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70077518702, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

28/06/2018). Grifei. Importante destacar que a parte autora em nenhum 

momento demonstrou animo de gastar o dinheiro, tendo ficado este em 

resgate automático, sendo que verificado o primeiro desconto prontamente 

buscou a solução do problema, que se arrastou por meses. Quanto ao 

dano moral, o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no artigo 

5º da Carta Magna, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Portanto, para que a responsabilidade fique 

caracterizada, bem como o dever de indenizar, devem ser observados 

como pressupostos básicos elementos fundamentais, quais sejam, a 

culpa, nos casos que assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo 

intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a 

reparação; o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da 

vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento 

censurável do agente. Não se afasta também as hipóteses em que a 

própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício de 

atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. No caso dos 

autos, relata a parte autora foi cobrada por empréstimos pessoais não 

contratados e que tentou reaver a situação com o Reclamado, contudo, as 

suas tentativas de solução restaram frustradas. Segundo disposto no art. 

14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço 

pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência de defeito na 

prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiros. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição 

legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que os 

empréstimos pessoais foram efetivamente contratados pelo Autor e que 

as cobranças eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. 

Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à 

cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, 

pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e 

o dever desta em indenizar os danos causados à parte que ficou sendo 

coagida a pagar por um serviço que não contratou. Sob tal perspectiva, o 

montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida leniente em 

favor do Requerido. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Sob esse 

contexto “a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

DECLARAR rescindidos os contratos de empréstimos nº: 343277885, de 

02/04/2018 e nº: 5062507 de 02/05/2018, discutido nos presentes autos 2 

- DECLARAR a inexistência de quaisquer valores cobrados e descontos 

efetuados pelo banco demandado na conta bancária do Autor, 

relacionados aos contratos de empréstimos discutidos nos presente 

autos; 3 - CONDENAR o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de 

R$ 1.607,22 (um mil seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos), já 

calculado em dobro, em consonância ao artigo 42 do CDC, devendo ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso 

(Súmula 43 do STJ) e juros legais a partir do desembolso; 4- CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 362 

do STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, 

desembolso. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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(ADVOGADO(A))
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010278-57.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: MATHEUS MOCELLIN DA SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 6448105 e 6448099] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 28198091], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-70.2018.8.11.0086
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002893-70.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS LUTVIK RAMOS REQUERIDO: VIVO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 26114952] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 28131264], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-16.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FURLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010067-16.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO FURLIN REQUERIDO: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 27651570]considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n. 28130484], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-25.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000417-25.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DOS 
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SANTOS REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de preliminares 

arguidas, passo à análise do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 47,64, relativo ao contrato nº 

6363756198481009, o qual alega desconhecer. Em contestação, a 

Reclamada aduz que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante firmou contrato de cartão de crédito junto ao banco e utilizou 

os serviços fornecidos, do qual constam débitos em aberto, sendo devida 

a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito, pugnando 

assim pela improcedência da ação. Em sua impugnação, o Reclamante 

sustenta que desconhece o débito negativado, e que por tais motivos o 

dever de reparar é indubitável. Afirma ainda que os documentos juntados 

pela parte adversa não demostram idoneidade, bem como não descrevem 

os valores dos débitos com certeza e liquidez. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato – Termo de Adesão ao Cartão – Id. 20883953, 

assinado pelo Requerente, além de dados pessoais do Autor, diversos 

dos apresentados nas documentações iniciais. Além disso, a parte autora 

afirma que não reconhece o débito e o contrato assinado ora apresentado 

não discrimina a numeração constante na anotação negativada, contudo, 

indubitável está a relação contratual entre as partes. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso 

o documento apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a 

semelhança nas firmas apresentadas nos documentos carreados, 

dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em 

inexistência de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do Reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. In casu, o 

Autor afirma que possui relação contratual com a Ré, contudo, não 

reconhece o débito negativado. Nada obstante, deixou de comprovar os 

devidos pagamentos das faturas ou inutilização do cartão de crédito, os 

quais poderiam ser demostrados nos comprovantes de pagamento e/ou 

nas faturas recebidas. Assim, a ausência de outros elementos e/ou 

fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela 

parte Reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à 

responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte Autora do 

que efetivamente ocorreu. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Por fim, OPINO pela 

revogação da decisão liminar deferida no pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, determinada no Id. 18475775. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000577-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STRUJAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco BV finamceira (REQUERIDO)

JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000577-50.2019.8.11.0086. REQUERENTE: MARCELO STRUJAK 

REQUERIDO: JOAO CAETANO DO NASCIMENTO - ME, BANCO BV 

FINAMCEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c 

Indenização por Danos Materiais, Ressarcimento de Valores e Danos 

Morais e Tutela Antecipada proposta por Marcelo Strujak em desfavor de 

João Caetano do Nascimento – ME e BV Financeira S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta na exordial, em síntese, que, 

na data de 21.10.2010, a parte Autora vendeu o veículo Gol Special, Placa 

Maw 7936, Ano e Modelo 1999/1999, Azul, Renavan 722717709, Chassi 

9bwzzz377xpo59856, para Adailton Souza Simão, conforme consta do 

DUT. Continua relatando que, na data de 05.10.2017 recebeu do Cartório 

do 2º Ofício desta comarca de Nova Mutum/MT, protesto relativo a débitos 

do referido veículo (IPVA e licenciamento), no valor de R$ 1.573,39, com 

vencimento em 06.10.2017 e cujo pagamento se deu na mesma data. 

Informa que, após teve conhecimento de que o veículo havia sido alienado 

em data de 25.10.2010 junto à Requerida BV Financeira, em nome do 

Requerido comprador Adailton Souza Simão, tendo como vendedor logista 

o Requerido João Caetano do Nascimento-ME. Aduz que, à época do 

ajuizamento da ação de n. 1000742.68.2017.8.11.0086, que tramitou 

perante este Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, não 

tinha conhecimento da situação narrada no parágrafo anterior, de modo 

que o ajuizamento daquela demanda se deu tão somente em face de 

Adailton e da BV Financeira. Nesse contexto, requer a antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência para fins de determinar a expedição de ofício 

ao DETRAN-MT e SEFAZ/MT, para que suspenda qualquer cobrança de 

impostos, multas, IPVA, licenciamento do veículo Gol Special, placa MAW 

7936, ano e Modelo 1999/1999, azul, Renavan 722717709, Chassi 

9bwzzz377xpo59856, do CPF do Autor, até a descrição final desta lide, 

bem como coloque restrição do art. 233 CTB como medida administrativa 

retenção do veículo para regularização. Subsidiariamente seja deferido 

liminarmente para que a requerida João Caetano-ME, transfira a 

propriedade do veículo junto ao DETRAN-MT, no nome do comprador que 

aparece na cédula de financiamento o Sr. Adailton, no prazo de 15 dias 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, e juntar que fez neste mesmo 

prazo no processo. No mérito, pugna pela procedência da ação para 

obrigar os Requeridos a procederem com a transferência da propriedade 

do veiculo para o comprador verdadeiro e beneficiário do veiculo, 

retirando o nome do Autor junto ao DETRAN-MT, bem como todos os 

débitos se por ventura existirem a partir de 25/10/2010. Requer, ainda, 

seja cancelado definitivamente qualquer débito existente em nome do autor 

desde 25/10/2010bem como isentando o mesmo de qualquer 

responsabilidade civil e criminal. A condenação das Requeridas ao 

ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em dobro no valor de R$ 

3.686,32, a título de ressarcimento aos danos materiais, devidamente 

corrigidos e danos morais no valor de R$ 20.000,00. Confirmação da tutela 

de urgência deferida e por derradeiro, que seja declarado o proprietário 

Adailton Souza Simão, para efeitos junto aos órgãos públicos para 

transferência da propriedade. Com a inicial, juntou documentos. 

Determinada a emenda à inicial para fins de incluir o DETRAN/MT no polo 

passivo 19145167, a ordem foi devidamente atendida no Id. 19163715. 
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Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem. No que concerne à análise do pleito inicial, tenho que existente 

peculiar situação. Denota-se que a parte Requerente discute neste feito 

os mesmos fatos que já foram objeto da sentença proferida nos autos do 

Processo de n. 1000742.68.2017.8.11.0086. Ou melhor, refere-se ao 

mesmo protesto e veículo. A única diferença é que, desta vez, o polo 

passivo conta com o Requerido João Caetano do Nascimento – ME, BV 

Financeira S.A e DETRAN-MT, enquanto que na outra era em desfavor de 

Adailton Souza Simão e BV Financeira S.A. Da mesma forma, tanto a tutela 

de urgência quanto o mérito da ação dizem respeito à transferência do 

veículo e o dever de ressarcir e indenizar o Autor por danos morais e 

materiais. Ocorre que, a aquisição do referido bem pelo Sr. Adailton por 

intermédio do Logista João Caetano do Nascimento-ME, ora Requerido, em 

nada retira o dever daquele de proceder com a transferência do bem junto 

ao DETRAN-MT, eis que o que importa ao Juízo na ocasião da sentença é 

o nome que consta no DUT, tanto que a ação de n. 

1000742.68.2017.8.11.0086 fora julgada parcialmente procedente, 

encontrando pendente apenas da apreciação do Recurso Inominado 

interposto pela parte Ré. Nesta linha de intelecção, a parte Demandante 

poderia ter lançado mão do cumprimento provisório da sentença ou 

aguardar o julgamento em Segunda Instância. Assim, diante do arcabouço 

fático e probatório apresentado, não se vislumbra presente o interesse 

processual por parte da Autora quanto aos pedidos contidos na exordial. 

Com efeito, uma vez reconhecida a ausência de interesse processual por 

parte da Autora, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir e 

JULGO EXTINTA a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização 

por Danos Materiais, Ressarcimento de Valores e Danos Morais e Tutela 

Antecipada proposta por Marcelo Strujak em desfavor de João Caetano do 

Nascimento – ME e BV Financeira S.A, indeferindo a petição inicial e 

cancelando a sua distribuição, com fundamento no art. 330, III, c.c. o art. 

485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de janeiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS RONCZKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001028-75.2019.8.11.0086 Reclamante: ANA PAULA DOS SANTOS 

RONCZKOVSK Reclamado: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A Reclamada suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, entretanto, a arguição não merece prosperar, uma 

vez que, por ser a intermediadora da transação, integra a cadeia de 

fornecedores e assim possui responsabilidade solidária perante o 

consumidor, conforme preceitua o artigo 7º, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO 

PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE AÉREO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE ATRAI A LEGITIMIDADE PASSIVA 

DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. 

DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL. DESCASO E DESÍDIA PARA 

COM OS CONSUMIDORES, ACARRETANDO OFENSA A ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71008285116, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/02/2019). Assim, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, aventada pela Demandada. 

Superada a análise preliminar, passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar o convencimento, o 

caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A Reclamante alega em sua inicial 

que adquiriu um pacote de viagem junto à Reclamada relativo às 

passagens aéreas trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE e Fortaleza/CE - 

Cuiabá/MT, com data para o embarque de ida agendada para o dia 

24/04/2019, as 04h10min e o retorno marcado para as 23h40min, do dia 

28/04/2019. Entretanto, ao chegar no aeroporto para realizar o check in de 

ida, foi informada que não seria possível realizar a viagem no voo 

contratado, uma vez que o mesmo havia sido cancelado, o que obstou o 

embarque da Autora. Aduz a Requerente que somente foi realocada em 

um voo no dia 24/04/2019 às 20h25min, portanto, com mais de 16 horas de 

atraso em relação ao voo inicialmente contratado. Assevera que o mesmo 

aconteceu no voo de retorno, tendo que esperar por mais de 42 horas até 

a reacomodação. Informa, ainda, que em razão do atraso do voo deixou 

de usufruir de uma diária do hotel previamente agendado, além de realizar 

gastos não planejados com transporte. Deste modo, pugna pela 

condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos 

morais experimentados. A Reclamada, por sua vez, defende a ausência 

de responsabilidade das agências de turismos frente a situação pela qual 

a empresa aérea Avianca se encontra, o que caracteriza culpa exclusiva 

de terceiro capaz de afastar a responsabilidade civil da demandada. Aduz 

que a responsabilidade pela restituição dos valores é da cia aérea que 

cancelou o voo, portanto, inexiste qualquer responsabilidade capaz de 

ensejar a condenação pretendida. Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a 

sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Ainda que os eventos narrados tenham ocorrido por fatos 

alheios à vontade da Demandada, não se tem aqui a caracterização da 

excludente de responsabilidade, pois a causa de pedir não reside apenas 

na informação errônea prestada pela Requerida, mas em absoluta 

insegurança do serviço prestado, já que deixou de cumprir com a 

expectativa buscada pelo consumidor. Isso porque a Ré sequer 

proporcionou a solução do problema, buscando reacomodar a Autora em 

voo mais próximo, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro ou mesmo 

ter informada a situação com antecedência. Deste modo, os argumentos 

vertidos na defesa não afastam a conclusão acima delineada, eis que a 

documentação juntada com a inicial demonstra que mesmo após a 

confirmação do itinerário de viagem no momento da compra, houve o 

cancelamento do voo, sem que a Requerida apresentasse nova solução à 

Autora. Com efeito, a Promovida limita-se a sustentar a exclusão de sua 

responsabilidade, alegando que as informações sobre voos fazem parte 

da dinâmica exclusiva da companhia aérea. Todavia, o serviço por si 

fornecido veicula essas informações, as quais são colocadas à 

disposição dos consumidores. A impossibilidade da Ré de conferir a 

veracidade das informações apresentadas por seus anunciantes perde 

efeito, eis que a forma da atuação da Requerida para o fomento da sua 

atividade-fim (fornecimento do serviço) encontra-se previsto na cláusula 

geral de responsabilidade pelo risco do empreendimento, logo, respondem 

também por informações errôneas ou não fidedignas em relação às 

contratações que oferta. A situação comporta típica responsabilidade 

objetiva resultante da falha na prestação de serviços, como preconiza o 

art. 14, caput, do CDC, que prescinde da demonstração de culpa por parte 

do prestador de serviço. In verbis: “Art. 14 - O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Assim, frente à responsabilidade 

objetiva da Demandada, esta deve responder, independentemente de 

culpa, pela reparação dos danos causados à passageira, pois 

relacionados à falha na prestação de serviços, uma vez que a situação 

vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Ademais, a Reclamada não 

colacionou qualquer prova da excludente de sua culpabilidade, o que 

poderia ser comprovado por meio de qualquer documento que 

demonstrasse que o voo partiu com o assento reservado à Autora, ou, 
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ainda, que realocou a consumidora dentro do prazo razoável de 4 horas, 

nos termos do que dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC o que 

afastaria responsabilidade pelo evento danoso. Também, estamos diante 

de dano moral in re ipsa, o qual se reconhece independentemente de 

comprovação da efetiva existência do dano, já que presumido o abalo 

moral de quem tem seu plano de viagem frustrado, uma vez que a 

Reclamada descumpriu com o avençado e deixou de transportar a 

passageira no dia e hora programada em virtude do cancelamento do voo. 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

OVERBOOKING - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA 

AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A venda de passagens em 

número superior à disponibilidade de assentos caracteriza falha na 

prestação do serviço, a qual acarreta transtornos que ultrapassam o limite 

do razoável.2- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, 

tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se 

mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 3- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( 

Processo nº 8010070-51.2016.8.11.0048 VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

ADIANTAMENTO DO HORARIO DO VOO E OVERBOOKING. NO SHOW 

NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. 

DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. ADEQUAÇÃO, 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO COLEGIADO, 

EM JULGAMENTOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008298747, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 26/02/2019). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Importante ressaltar, ainda, que não deve ser ressarcia a parte apenas 

pelo atraso demasiado em seus voos, mas também por perder parte de 

sua programação de viagem, o que ocasiona situação vexatória, 

principalmente nos tempos atuais que as viagens acabam por ser o 

momento anual de lazer das famílias. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada a compensar a Reclamante pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão (Súmula 362 STJ) e de juros legais a incidir do evento danoso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com 

os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RONCZKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001027-90.2019.8.11.0086 Reclamante: LEANDRO RONCZKOVSKI 

Reclamado: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR A Reclamada suscitou preliminar de ilegitimidade 

passiva, entretanto, a arguição não merece prosperar, uma vez que, por 

ser a intermediadora da transação, integra a cadeia de fornecedores e 

assim possui responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme 

preceitua o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA QUE ATRAI A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INDENIZAÇÃO DOS 

DANOS MATERIAIS MEDIANTE DEVOLUÇÃO RÉ. DOS VALORES PAGOS 

PELAS PASSAGENS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DE FORMA 

EXCEPCIONAL. DESCASO E DESÍDIA PARA COM OS CONSUMIDORES, 

ACARRETANDO OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008285116, Primeira Turma Recursal Cível,Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/02/2019). Assim, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, aventada pela Demandada. Superada a 

análise preliminar, passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar o convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante alega em sua inicial 

que adquiriu um pacote de viagem junto à Reclamada relativo às 

passagens aéreas trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE e Fortaleza/CE - 

Cuiabá/MT, com data para o embarque de ida agendada para o dia 

24/04/2019, as 04h10min e o retorno marcado para as 23h40min, do dia 

28/04/2019. Entretanto, ao chegar no aeroporto para realizar o check in de 

ida, foi informado que não seria possível realizar a viagem no voo 

contratado, uma vez que o mesmo havia sido cancelado, o que obstou o 

embarque do Autor. Aduz o Requerente que somente foi realocado em um 

voo no dia 24/04/2019 às 20h25min, portanto, com mais de 16 horas de 

atraso em relação ao voo inicialmente contratado. Assevera que o mesmo 

aconteceu no voo de retorno, tendo que esperar por mais de 42 horas até 

a reacomodação. Informa, ainda, que em razão do atraso do voo deixou 

de usufruir de uma diária do hotel previamente agendado, além de realizar 

gastos não planejados com transporte, alimentação e hospedagem. Deste 

modo, pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento por danos 

materiais e indenização por danos morais experimentados. A Reclamada, 

por sua vez, defende a ausência de responsabilidade das agências de 

turismos frente a situação pela qual a empresa aérea Avianca se 

encontra, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz de afastar 

a responsabilidade civil da demandada. Aduz que a responsabilidade pela 

restituição dos valores é da cia aérea que cancelou o voo, portanto, 

inexiste qualquer responsabilidade capaz de ensejar a condenação 

pretendida. Por se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Ainda que os eventos narrados tenham ocorrido por fatos alheios à 

vontade da Demandada, não se tem aqui a caracterização da excludente 

de responsabilidade, pois a causa de pedir não reside apenas na 

informação errônea prestada pela Requerida, mas em absoluta 

insegurança do serviço prestado, já que deixou de cumprir com a 

expectativa buscada pelo consumidor. Isso porque a Ré sequer 

proporcionou a solução do problema, buscando reacomodar a Autora em 

voo mais próximo, o que malfere a culpa exclusiva de terceiro. Deste 

modo, os argumentos vertidos na defesa não afastam a conclusão acima 

delineada, eis que a documentação juntada com a inicial demonstra que 

mesmo após a confirmação do itinerário de viagem no momento da 

compra, houve o cancelamento do voo, sem que a Requerida 

apresentasse nova solução à Autora. Com efeito, a Promovida limita-se a 

sustentar a exclusão de sua responsabilidade, alegando que as 

informações sobre voos fazem parte da dinâmica exclusiva da companhia 

aérea. Todavia, o serviço por si fornecido veicula essas informações, as 

quais são colocadas à disposição dos consumidores. A impossibilidade da 

Ré de conferir a veracidade das informações apresentadas por seus 

anunciantes perde efeito, eis que a forma da atuação da Requerida para o 

fomento da sua atividade-fim (fornecimento do serviço) encontra-se 

previsto na cláusula geral de responsabilidade pelo risco do 

empreendimento, logo, respondem também por informações errôneas ou 
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não fidedignas em relação às contratações que oferta. A situação 

comporta típica responsabilidade objetiva resultante da falha na prestação 

de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, que prescinde da 

demonstração de culpa por parte do prestador de serviço. In verbis: “Art. 

14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Da leitura do dispositivo supramencionado, conclui-se que, uma vez 

demonstrada a falha na prestação dos serviços e os danos deles 

decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se pelos prejuízos 

sofridos pelo consumidor, independentemente da verificação da existência 

de culpa. Assim, frente à responsabilidade objetiva da Demandada, esta 

deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados à passageira, pois relacionados à falha na prestação de 

serviços, uma vez que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor 

cotidiano. Ademais, a Reclamada não colacionou qualquer prova da 

excludente de sua culpabilidade, o que poderia ser comprovado por meio 

de qualquer documento que demonstrasse que o voo partiu com o assento 

reservado à Autora, ou, ainda, que realocou a consumidora dentro do 

prazo razoável de 4 horas, nos termos do que dispõe a Resolução nº 

400/2016 da ANAC o que afastaria responsabilidade pelo evento danoso. 

Também, estamos diante de dano moral in re ipsa, o qual se reconhece 

independentemente de comprovação da efetiva existência do dano, já que 

presumido o abalo moral de quem tem seu plano de viagem frustrado, uma 

vez que a Reclamada descumpriu com o avençado e deixou de 

transportar a passageira no dia e hora programada em virtude do 

cancelamento do voo. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - OVERBOOKING - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A 

venda de passagens em número superior à disponibilidade de assentos 

caracteriza falha na prestação do serviço, a qual acarreta transtornos 

que ultrapassam o limite do razoável.2- Com relação ao valor indenizatório 

a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve 

ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, 

sem lhe causar enriquecimento ilícito. 3- Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. ( 

Processo nº 8010070-51.2016.8.11.0048 VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

ADIANTAMENTO DO HORARIO DO VOO E OVERBOOKING. NO SHOW 

NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS 

MATERIAIS DEMONSTRADOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. 

DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. ADEQUAÇÃO, 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO COLEGIADO, 

EM JULGAMENTOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008298747, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em 26/02/2019). Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Por fim, no que tange à restituição dos valores gastos pelo Reclamante 

com diária em hotel, alimentação e duas diárias no estacionamento do 

aeroporto, tenho que também merece prosperar, uma vez que os gastos 

inesperados só ocorreram em decorrência da falha da prestação de 

serviço que impediu que o Autor continuasse o seu itinerário nos horários 

previamente contratados, devendo ser indenizado conforme os 

comprovantes de pagamento juntados na inicial, quais perfazem o valor R$ 

293,55 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos). 

Importante ressaltar, ainda, que não deve ser ressarcida a parte apenas 

pelo atraso demasiado em seus voos, mas também por perder parte de 

sua programação de viagem, o que ocasiona situação vexatória, 

principalmente nos tempos atuais que as viagens acabam por ser o 

momento anual de lazer das famílias. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada a restituir o Reclamante pelo dano material suportado no valor 

de R$ 293,55 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco 

centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a contar data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros legais 

a partir da citação (Art. 405 CC). 2 - CONDENAR a Reclamada a 

compensar o Reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), montante este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão (Súmula 

362 STJ) e de juros legais a incidir do evento danoso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com os artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003211-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 27234820), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001105-84.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE MARIA DE SOUZA 
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REQUERIDO: REGINALDO BICUDO JUNIOR – EPP. Considerando a notícia 

que as partes compuseram e a Promovida retirou o registro do Promovente 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como este requereu a extinção do 

feito em virtude do acordo realizado, a extinção do processo é medida que 

se impõe. Ainda, no Id. 20984406 o Demandante requereu o levantamento 

dos valores depositados judicialmente em forma de caução para o 

cumprimento da medida liminar, deferida no Id. 20261506. Pelo exposto, 

OPINO pela homologação do acordo firmado, constante no Termo 

acostado no ID 20876898, para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO pela extinção do processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, autorizando a expedição 

do competente Alvará Judicial em favor da parte reclamante na conta 

indicada no Id nº 20261506. Após, arquive-se mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/199. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 1708-77.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Antonio Silva de Arruda, Ademir Gomes 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 298, intime-se novamente a Defesa dos 

réus, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do 

CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intimem-se pessoalmente os 

acusados, para que, se assim desejarem, constituam novo patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias ou, caso aleguem não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que serão assistidos pelo Defensor Público 

atuante nesta Comarca, advertindo-os, ainda, de que o transcurso “in 

albis” do prazo supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria 

Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128578 Nr: 1708-77.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eric Antonio Silva de Arruda, Ademir Gomes 

Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 298, intime-se novamente a Defesa dos 

réus, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do 

CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intimem-se pessoalmente os 

acusados, para que, se assim desejarem, constituam novo patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias ou, caso aleguem não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que serão assistidos pelo Defensor Público 

atuante nesta Comarca, advertindo-os, ainda, de que o transcurso “in 

albis” do prazo supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria 

Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132806 Nr: 4181-36.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito as 

"alegações finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76722 Nr: 331-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065, Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que se manifeste acerca do ofício 

acostado às fls. 211/212 e sobre a certidão de fl. 219, no prazo de 

cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103552 Nr: 2344-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Ronan Costa de Sousa, Cpf: 

Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Atacado Rio Xingu, Próximo A 

Rodoviária, Bairro: ., Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:557,81 (quinhentos e cinquenta e um reais 

e oitenta e um centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 540-73.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMIRO LUIZ COELHO, LEIDIANE MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Clodomiro Luiz Coelho, Cpf: 

32949219187, Rg: 490.886 SSP MT Filiação: Cacildo Luis Coelho e 

Lindaura Luiza Barbosa, data de nascimento: 06/01/1965, brasileiro(a), 

natural de Mineiros-GO, convivente, comerciante, Endereço: Av. Mato 

Grosso Nº 395, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantin A-MT.

Requerente: Leidiane Moreira de Oliveira, Cpf: 01366369181, Rg: 

1756127-2 SSP MT Filiação: Valdeir Damas de Oliveira e Maria de Fátima 

Moreira de Oliveira, data de nascimento: 01/01/1986, brasileiro(a), natural 

de Nova xavantina-MT, convivente, balconista, Endereço: Rv. Rio Grande 

do Sul Nº 380, Bairro: Centro, Cidade: Nova Xavantina-MT

Valor das Custas Processuais:1.000,00 (um mil reais)

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:Protesto

Nome e cargo do digitador:Antonia Maria de Moura - Gestora da Central de 

Arquivamento e Arrecadação

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 79903 Nr: 1647-55.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN ROBERTO LUCIANO 

DE OLIVEIRA - OAB:258338

 Vistos.

Considerando-se o agendamento de videoconferência para a realização 

de ato deprecado à comarca de Água Boa-MT (ref. retro), DESIGNO 

audiência para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 14h30min (horário de 

Cuiabá).

Intime(m)-se o (a) (s) réu (ré) (s) pessoalmente para comparecimento ao 

ato.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 106453 Nr: 3984-46.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o agendamento de videoconferência para a realização 

de ato deprecado à comarca de Água Boa-MT (ref. retro), DESIGNO 

audiência para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 13h50min (horário de 

Cuiabá).

Intime(m)-se o (a) (s) réu (ré) (s) pessoalmente para comparecimento ao 

ato.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Edital

O Edital n. 01/2020-CA completo, que torna público o gabarito provisório do 

Teste Seletivo realizado em 26.01.2020, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000008-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001627-43.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERNANDES SANTANA (AUTOR(A))

SELMA MARIA RIZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA DE PINA RIBEIRO (REU)

LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO (REU)

CASSIA DE PINA RIBEIRO (REU)

HELIO RIBEIRO FILHO (REU)

MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para ciência acerca das informações juntadas no 

ID 28430469.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73407 Nr: 2940-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:19307/O

 Código n. 73407.

Vistos.

I. Após verificar a resposta à acusação ofertada pelo réu, entendo que 

não é caso de absolvição sumária, eis que ausente às hipóteses do artigo 

397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo o dia 04/03/2020, às 14:30 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

II. Tendo em vista que foi dispensada pelo juízo de Primavera do Leste/MT 

a expedição de carta precatória para regularização da prisão, determino 

que se oficie ao Diretor da Cadeia Pública desta Comarca para que 

providencie com urgência o recambiamento do réu.

III. Reitere-se oficio solicitando o laudo de exame de corpo de delito das 

vítimas Kenly Pereira Alves, Juliana Santos Moraes, Laureani Izabelli Alvez 

de Oliveira e Ingrid Henzel.

IV. Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do 

Leste/MT solicitando informação acerca do pedido de liberdade provisória, 

haja vista que há no termo de audiência menção, porém não veio 

acompanhado nas informações prestadas pelo Malote Digital.

V. Intime-se e se requisite o preso para audiência.

VI. Dê-se ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71333 Nr: 2149-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Traudi Probst de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498MT, Natalia Honotorio de Rezende - OAB:13.714/MS, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro a reiteração de pedido de penhora on-line via sistema BACENJUD 

eis que não transcorreu lapso temporal razoável desde a última tentativa 

em 01/11/2019, fls. 51/58, neste sentido:

 “EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA – PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN -JUD – 

REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA 

RAZOABIILIDADE – DECISÇÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo 

Sistema Bacen -Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso 

dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser 

observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. 

Decisão agravada mantida, agravo não provido.

(N.U 1000229-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)”

Intime-se a exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9142 Nr: 196-50.2003.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jair Custódio Vieira, Ademir Augusto Santana 

Vieira, Tania Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Silva Parente, Espólio de Edinaldo Pedro 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, José 

Antônio Armoa - OAB:10.372/B, Maria Leda Cruz Santos e Silva - 

OAB:95723-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Mauro 

Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443, Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.Impulsiono estes 

autos com a finalidade de que seja intimado os advogados das partes 

autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação agendada para 

o dia 21/02/2020 às 13h00min em cumprimento ao r. despacho de fls 

2.241, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga-MT. Para realização da referida sessão, se 

torna necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001840-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LADIANI LONGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001840-49.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: LADIANI LONGO DA SILVA REQUERIDO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Ladaiani Longo da 

Silva, em desfavor de Confederação nacional das Cooperativas Médicas - 

UNIMED, ambos devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora que 

firmou contrato com a empresa requerida. Menciona a autora que padece 

de fortes dores na coluna, sendo diagnosticada com dorsalgia crônica, 

evidenciando sinais de espondilose dorsal incipiente. Salienta que seu 

quadro clínico vem se agravando por ser portadora de mamas volumosas. 

Aduz que os laudos médicos forma taxativos quanto à necessidade de 

realizar procedimento de mamoplastia para correção de hipertrofia 

mamária. Assevera que o plano de saúde negou a realização do 

procedimento, sob a alegação de que procedimentos estéticos não estão 

no rol de procedimentos cobertos pelo plano. Ressalta que a requerente 

acionou o plano eis que não dispõe de condições financeiras para arcar 

com a cirurgia. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, 

que a requerida seja compelida a autorizar/custear a realização da cirurgia 

de redução das mamas. É o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento, porque, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito. 

Isso porque, as informações contidas nos autos são suficientes a 

evidenciar que a autora possui espondilose dorsal incipiente, conforme 

atestado de tratamento clínico constante no Id n.º 27690537. Ademais, o 

supracitado atestado, menciona que o fato da requerente ser portadora de 

mamas volumosas pode piorar os sintomas da dorsalgia. Consta nos 

autos, ainda, a recusa da requerida sob a alegação de que o 

procedimento não encontra no rol da Agência Nacional de Saúde- ANS (Id 

nº 27690942). Ocorre que, o fato de o procedimento não constar na 

Resolução da ANS, não implica na exclusão de cobertura do plano, vez 

que o mesmo não é taxativo. Outrossim, conforme ressai do laudo médico, 

o procedimento indicado visa a reabilitação física da autora, e por 

conseguinte melhor qualidade de vida, não havendo em que se falar em 

procedimento de cunho estético. Destarte, considerando que o rol 

apontado pela requerida não é a taxativo, e ainda, considerando que a 

autora já se submeteu a outros tratamentos mas sem apresentar melhora, 

conforme o atestado médico presente nos autos(ID. 27690540), entendo 

evidenciado a probabilidade do direito da parte autora. Em casos análogos, 

já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis : 

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – REDUÇÃO MAMÁRIA – 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – 

ART. 300, CAPUT, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto 

por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 

300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos 

do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde.” (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 515 de 792



em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERICIA APRESENTAD COM A 

INICIAL – HIPERTROFIA MAMÁRIA – NEGATIVA DE CIRURGIA DE 

REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE AUSENCIA DE COBERTURA – 

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CIRURGIA 

INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – CIRURGIA REPARADORA E 

NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – CLÁUSULA ABUSIVA – 

APLICAÇÃO DO CDC – SUMULA 469 DO STJ – DANO MORAL 

CONFIGURADO – REDUÇAO DO VALOR. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. 1. Escudado no Código de Defesa do Consumidor, 

preceito de ordem pública e interesse social (Lei 8.078/90), não há o que 

se falar em cerceamento de defesa a não realização de perícia judicial 

quando os documentos médicos apresentados dão conta de que a autora 

sofre de HIPERTROFIA da mama e está afetando, em face desta 

irregularidade, sua coluna vertebral.2. O Plano de saúde, escudado em 

cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o tratamento 

da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se trata de 

cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de aspecto 

fundamental de natureza reparatória. 3.A negativa de cobertura de 

procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro 

sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, 

uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, 

aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já 

fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.(...).” (Ap 129369/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018) No que 

tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte autora, 

pois a não viabilização do procedimento imporá risco à saúde da parte 

autora. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, entendo que, no caso 

concreto, os direitos fundamentais de preservação da saúde devem se 

sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente 

perigo de dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não 

será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a cobrança 

do procedimento realizado. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), AUTORIZE/CUSTEIE o procedimento de redução 

mamária prescrito a autora, incluindo toda a medicação necessária, bem 

como todos os demais procedimentos necessários para realização da 

cirurgia. Para o caso de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 

297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO BRASIL KALUIAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº. 1001237-10.2018.811.0044 VISTO, Considerando que o 

requerido apresentou contestação à Ref. 26336329, determino seja a 

parte requerente seja intimada para apresentar impugnação, consoante 

determina o artigo 351 e artigo 487, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Atente-se à 

secretaria ao cumprimento dos comandos judiciais e impulsionamentos 

constantes na CNGC (Foro Judicial) e Portaria n° 01/2019, a fim de evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000915-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº. 1001237-10.2018.811.0044 VISTO, Considerando que o 

requerido apresentou contestação à Ref. 26336329, determino seja a 

parte requerente seja intimada para apresentar impugnação, consoante 

determina o artigo 351 e artigo 487, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Atente-se à 

secretaria ao cumprimento dos comandos judiciais e impulsionamentos 

constantes na CNGC (Foro Judicial) e Portaria n° 01/2019, a fim de evitar 

conclusões desnecessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66203 Nr: 53-07.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salomé da Silva, Marilei Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 53-07.2016.811.0044 (Código 66203)

VISTO,

Considerando que a parte executada às fls. 69 concordou com 

manifestação pela parte exequente (fls. 65/67), por corolário lógico, 

homologo o cálculo de fls. 65/67 e determino a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT 

e observando as determinações da Resolução nº 405/2016 do CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 516 de 792



crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 14 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51637 Nr: 840-41.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Joaquim das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 51637.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Osvaldo Joaquim das 

Neves em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, e seu total 

adimplemento, ante o levantamento dos valores vinculados aos autos para 

satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, conforme declaração (fls. 140).

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76206 Nr: 444-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Ribeiro da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Código 76206.

VISTO,

 Defiro o pedido ministerial de fl. 75, procedida à regravação da mídia, 

determino que os autos sejam reencaminhados ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88575 Nr: 1817-57.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Conceição Passarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

OAB:13853

 Código 88575.

VISTO,

 Encartada a mídia audiovisual faltante, reencaminhe os autos ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20217 Nr: 1678-91.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval Joviel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1678-91.2007.811.0044 (Código 20217)

VISTO,

Considerando a não localização de bens do devedor defiro o pedido de 

suspensão do curso da execução, pelo período máximo de 01 (um) ano, 

nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, mantenho os autos 

arquivados pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do §2º, do artigo 

40 da Lei de Execução Fiscal.

Por corolário, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cientifique-se a Fazenda Pública acerca da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29965 Nr: 406-23.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dário José Gollin, Irene Teresa Gollin, Paiol 

Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:6526, Euder Oliveira 

Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Processo nº 406-23.2011-811.0044 (Código 29965)

Vistos,

Tendo em vista que o oficial de Justiça diligenciou apenas em um endereço 

constante no mandado, conforme certidão de fl.88v, defiro o pedido de fl. 

90. Determino o desentranhamento do mandado de fl. 87 para que seja 

cumprido no endereço Rua Foz do Iguaçu, n° 263, bairro Vista Alegre no 

município de Paranatinga- MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54102 Nr: 232-09.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Tereza de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54102.

 VISTO,

Tendo em vista a vinculação dos valores de fls. 158/159, expeça-se o 

competente alvará para transferência dos valores à conta bancária 

indicada à fl. 160.

Sem prejuízo, intime-se a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, certifique-se a satisfação do crédito perseguido e volvam-se os 

autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1577-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se a ordem não é cumprida, deve o juiz requisitar a instauração de 

inquérito ou determinar a remessa ao Ministério Público de cópias das 

peças que demonstrem o fato. 3. Ordem concedida”. (TRF1, HC 48668/MG, 

4ª Turma, j. 23.01.2007, Rel. Des. Federal Mário César Ribeiro).Desta 

exegese, extrai-se que embora este juízo não tenha competência para 

determinar a prisão do agente prevaricador, poderá, caso mantida a 

inércia, oficiar aos órgãos competentes para a instauração do regular 

procedimento investigatório. INTIME-SE a autarquia ré, na pessoa do chefe 

da Agência de Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), sita à Av. 

Getúlio Vargas, nº 553, 9º andar, Cuiabá/MT, para que, no prazo 

impreterível de 10 (dez) dias, proceda à implantação do benefício 

previdenciário, devidamente revisado, sob pena de incorrer no crime de 

prevaricação, nos termos do art. 319, do Código Penal.Se decorrido o 

prazo in albis, determino, desde já, seja extraída cópia dos autos e 

encaminhada ao Ministério Público Federal para as providências 

cabíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66239 Nr: 72-13.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nanci Chaves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66239.

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Nanci Chaves de 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

informado nas fls. 120/122 seu total adimplemento, ante o levantamento 

dos valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, julgo extinto o 

presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao art. 924, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67356 Nr: 586-63.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Maria Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT, Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67356.

VISTO,

RECEBO a presente ação como cumprimento de sentença.

PROCEDA-SE, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

 Ante os cálculos de fls. 126/130, INTIME-SE a executada para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias se concorda ou não com o 

valor apresentado pela executada.

Caso positivo desde já, homologo-o e determino a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 443 e seguintes 

da CNGC/MT e observando as determinações da Resolução nº 405/2016 

do CJF, instruindo-o com os documentos necessários. Sem prejuízo, caso 

o crédito seja superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o 

competente precatório requisitório.

Caso negativo a parte autora para que requeira o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga – MT, 20 de Janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 3255-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Jose Menezes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT,  Roberta Beatr iz  do Nascimento  - 

OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 81898.

VISTO,
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Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

nos autos sob pena de extinção e arquivamento do feito por abandono.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64171 Nr: 2425-60.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Erica Amancio de Oliveira, Josinete 

Amâncio da Silva, Leide Jane Amancio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IV - DISPOSITIVO À vista do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na ação penal pública incondicionada e: a) Julgo extinta 

a punibilidade das rés JANE ERICA AMANCIO DE OLIVEIRA, JOSINETE 

AMANCIO DA SILVA e LEIDE JANE AMANCIO DE OLIVEIRA, com 

fundamento nos artigos 107, IV e 109, VI, ambos do Código Penal, em 

relação ao crime tipificado no artigo 147, do Código Penal. b) Julgo extinta 

a punibilidade da acusada LEIDE JANE AMANCIO DE OLIVEIRA, com 

fundamento nos artigos 107, IV, 109, inciso V e 115, todos do Código 

Penal, em relação aos crimes tipificados nos artigos 129, caput e 150, §1º, 

ambos do Código Penal. c) Condeno as rés JANE ERICA AMANCIO DE 

OLIVEIRA e JOSINETE AMANCIO DA SILVA, qualificadas nos autos, 

imputando-lhes a prática do crime insculpido no artigo 129, caput, c.c. o 

artigo 150, §1º, ambos do Código Penal. V - DA DOSIMETRIA DA PENA V.1 

- Da ré JOSINETE AMANCIO DA SILVA Desta forma, torno definitiva a pena 

da acusada JOSINETE AMANCIO DA SILVA em 01 (um) ano e 03 (três) 

meses de detenção. V.2 - Da ré JANE ERICA AMANCIO DE OLIVEIRA 

Desta forma, torno definitiva a pena da acusada JANE ERICA AMANCIO DE 

OLIVEIRA em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21254 Nr: 37-34.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Mizue Miaki Schula, Fudiko Miaki, Landgraf Araújo 

de Oliveira e Jambiski Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - OAB:31694/PR, 

Jessica Naiara da Costa Pinha - OAB:84.732/PR, Luciana Esteves 

Marrafão - OAB:26.346-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT, Tatiana Valques Lonrencete Del Col - 

OAB:52553-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.285,05 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) , a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas retro. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – clica em emitir guias, após clica em “custas e taxas 

finais ou remanescentes”, preencher os campos com o número único do 

processo, clica buscar e próximo, após dígita o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor. O sistema vai gerar um Boleto. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Caso não efetue o pagamento, fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 

612, § 5.º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21807 Nr: 585-59.2008.811.0044

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Gonçalves Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343, Refael Vasconcelos - 

OAB:16731-B/MT

 I – DO PEDIDO MINISTERIAL DE FL. 348 Indefiro o pedido ministerial de fl. 

348, tendo em vista que apesar das folhas terem sido reenumeradas e 

sua petição datada em 14/10/2010 ter sido juntada após a petição de 

comparecimento do réu ao processo e do procedimento que tramitava em 

Rondonópolis/MT a análise do feito encontra-se plenamente possível. 

Ademais, em caso de dúvidas, o Ministério Público pode consultar o 

relatório acima relacionado, o qual ficou minuciosamente detalhado. II – DO 

DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 55 DA LEI 9.605/98 Às fls. 308/310 foi 

reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime 

descrito no artigo 55 da Lei nº 9.605/98, prosseguindo a ação penal em 

relação ao crime tipificado no artigo 38 da Lei nº 9.605/98. III – DO DELITO 

TIPIFICADO NO ARTIGO 38 DA LEI 9.605/98 Ante o exposto, não 

reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva para o crime 

elencado no artigo 38 da Lei nº 9.605 /98, nos termos pleiteados pela 

defesa à fl. 337. IV – DO PEDIDO DE FL. 337 A defesa pugna pela 

reconsideração da decretação da revelia do réu, justificando que o réu 

não compareceu a audiência designada neste Juízo eis que se encontrava 

com o seu estado de saúde debilitado e que não possuía condições 

financeiras para se deslocar até este Juízo. Juntou documentos. 

Considerando que o réu foi intimado da audiência no dia 29/01/2019, que a 

audiência aconteceu no dia 30/01/2019 e que a defesa peticionou no dia 

30/01/2019 justificando a ausência do réu, acolho a justificativa 

apresentada e revogo a decisão que decretou a sua revelia. Assim, 

expeça-se carta precatória ao Juízo de Comodoro/MT – endereço de fl. 

341 para a realização do interrogatório do réu. No mais, aguarde-se a 

devolução da missiva expedida à fl. 336, diligenciado a secretaria quando 

expirado o prazo para cumprimento. Com o retorno das missivas, dê-se 

vistas ao Ministério Público e a Defesa para a apresentação de memoriais 

finais no prazo legal, desde que não requeiram nenhuma diligencia. 

Intime-se. Ciência ao Parquet. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27408 Nr: 398-80.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ironaldo Barbosa Fernandes, Celino Gonçalves 

de Oliveira, Homero Maurílio de Paula, Kleidiomar Vaz de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Código: 27408

VISTO,

 Trata-se de ação penal intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor 

de ALEXANDRO FERREIRA MIGUEL, HOMERO MAURÍLIO DE PAULA, 

CELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, RONAIR ATANAZIO DE ALMEIDA, 

IRONALDO BARBOSA GERNANDES E KLEIDIOMAR VAZ DE SIQUEIRA.

Em apertada síntese, foi julgada extinta a punibilidade dos réus CELINO 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, HOMERO MAURÍLIO DE PAULO, KLEIDIOMAR 

VAZ DA SIQUEIRA e IRONALDO BARBOSA FERNANDES e desmembrado 

o feito em relação aos réus ALEXSANDRO FERREIRA MIGUEL E RONAIR 

ATANAZIO DE ALMEIDA.

Deste modo, transitada em julgado as sentenças extintivas, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28338 Nr: 1333-23.2010.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54341 Nr: 450-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:10.200/B, Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6.811-B/MT, NELSON BARDUCO JUNIOR - OAB:24167-A/MT, 

Yanomani Cardoso Rosa - OAB:16774-MT

 Pois bem. O CD-ROM de fl. 420 atualmente encontra-se audível. Logo, 

presume-se que ele foi substituído. A fim de sanar o equivoco processual, 

determino: a) Solicite a devolução da missiva expedida à fl. 425 

independentemente de seu cumprimento e com o retorno destrua-a. b) 

Desencarte os documentos de fls. 425/428 e destrua-os. c) Desencarte 

os documentos de fls. 429/442 e restitua-os ao advogado. O cumprimento 

de tais determinações deve ser devidamente certificado nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Ministério Público e intime-se a defesa, para que 

apresentem memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 1618-35.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Saviczki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F R Neves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELTON ESTEVES, 

para devolução dos autos nº 1618-35.2018.811.0044, Protocolo 88278, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9291 Nr: 296-05.2003.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Deus da Silva, Carmelina Bernardina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Xavier de Andrade, ORLANDO 

MONTEIRO GONÇALVES, Nelson Boni, Pedro Rigo, Mitsugu Yamauchi, 

Hidnori Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres, Yone Rossetto 

Riggo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira 

Silva - OAB:9467/GO, Hans Norman Joesting - OAB:1609-A/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o patrono do autor 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça na 

Comarca deprecada de Primavera do Leste - MT, no prazo de 10 (dez) 

dias, - Processo Pje n°. 1005891-27.2019.8.11.0037.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29312 Nr: 2310-15.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Patricio, João Carlos Patrício, Maria Marli 

Betti Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luiz Antonio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Broch de Campos 

- OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT

 VISTO,

Nos termos da Portaria n. 104/2019-CGJ de 22 de agosto de 2019, a qual 

dispõe sobre a atuação das equipes de ação rápida no regime de exceção 

nas 1ª e 2ª Varas e no Juizado Especial da Comarca de Paranatinga, 

declarado pelo Provimento n. 15/2019-CM, promovo a devolução dos autos 

à Secretaria.

 Paranatinga/MT, 13 de setembro de 2019.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Maria Empreendimentos e Participações 

Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15.465-MT, Edson Ritter - OAB:OAB/MT 15465

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 01/2019/GAB.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento para citação dos confinantes.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29312 Nr: 2310-15.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Patricio, João Carlos Patrício, Maria Marli 

Betti Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luiz Antonio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Broch de Campos 

- OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes, inclusive a 

cessionária, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca 

do valor contido em conta judicial vinculada a estes autos, uma vez que 

nada constaram no acordo nesse sentido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29312 Nr: 2310-15.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Patricio, João Carlos Patrício, Maria Marli 

Betti Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 
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OAB:40321/PR, Fabio Luiz Antonio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela Broch de Campos 

- OAB:13058/MT, Enio Zanatta - OAB:13318, Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 01/2019/GAB

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação da decisão de fl. 135-v, ou ofereça meios para o cumprimento, 

bem como para pagamento de preparo de carta precatória a providenciar, 

no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória de intimação na 

Comarca de Primavera do Leste-MT, para intimar a concessionária SIPAL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, haja vista que não consta advogado 

cadastrado neste processo, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento.

 Informo ainda que a guia do oficial de justiça deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência -Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99642 Nr: 1947-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Nunes Piovesan, Pedro Gabriel 

Gonçalves Ferreira, Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS VEIGA DE 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 1947-13.2019.811.0044, Protocolo 

99642, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1854-55.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Alini Marcela Akinaga Melo Mariano - OAB:49.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS VEIGA DE 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 1854-55.2016.811.0044, Protocolo 

70632, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61987 Nr: 1457-30.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deodato Menck Cintra, Maria Luiza Antunes Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva Abel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:65111/SP, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JANAIZA 

APARECIDA MARQUES FREITAS, para devolução dos autos nº 

1457-30.2015.811.0044, Protocolo 61987, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73916 Nr: 3136-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290, Josimar Loula 

Filho - OAB:14290/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa para 

apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do 

artigo 600 do CPP, tendo em vista que o Advogado Dr. Josimar Loula Filho 

não estava cadastrado nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 2871-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Defiro o pedido de fls. 34.

Diante das informações de que o imóvel do executado foi penhorado nos 

autos de nº 0001666-16.2015.5.23.0076, em trâmite perante a Vara do 

Trabalho de Primavera do Leste-MT, bem como de que será levado a leilão, 

expeça-se carta precatória para fins de penhora no rosto dos autos até o 

valor da execução no importe de R$ 84.211,26 (oitenta e quatro mil 

duzentos e onze reais e vinte e seis centavos).

Após, intime-se a parte executada acerca da penhora nos termos do art. 

841, §1º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 2412-32.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira Penço, Celia de Carvalho 

Ferreira Penço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 PR, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os requeridos para 

no prazo de 5 (cinco) dias informar os dados bacários para transferencia 

dos valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778 Nr: 641-78.1997.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Clarissa Bottega - OAB:6650/MT, Eduardo Augusto 

Bordoni Manzepi - OAB:9.203, Henrique Resende Lunes de Sousa 

- OAB:8.668-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA PESCE FONTELES 

CABRAL - OAB:179.146, DOUGLAS KLÔH - OAB:222.231, FELIPE DE 

BARCELLOS - OAB:148.512, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, RAFAEL B. FONTELLES - OAB: 119.910

 MPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para que, 

em quinze (15) dias, manifestem-se acerca do cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29766 Nr: 208-83.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dias & Dias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 MPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para que, 

em quinze (15) dias, manifestem-se acerca do cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 2871-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte executada 

acerca da penhora nos termos do art. 841, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 2871-63.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Ana Maria Aparecida 

Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25673 Nr: 1709-43.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evalda Alda Streck Fruet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Requerida, para no prazo de 15 dias, informar os dados bancários para o 

levantamento dos valores penhorado nestes Autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000472-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL 

PROSPECTA LP (REQUERIDO)

AJ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000472-05.2019.811.0044 VISTO, Trata-se de ação cautelar 

de sustação de protesto c/c tutela de urgência, ajuizada por MULTI 

COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA EPP em face de PRUDSEG LTDA e 

FIDC MULTISETORIAL/PROSPECTA LP, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em decisão inicial foi deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela, determinando-se a suspensão dos efeitos do protesto no 2º 

Serviço Notarial e Registral Tabelionato Costa Vasques desta comarca, em 

relação aos protestos efetuados com base na nota fiscal número 

000.004.619, série 001 (Ref. 22236845). Adiante, a autora comparece aos 

autos pleiteando o aditamento à inicial, para reconhecer a ilegitimidade 

passiva da empresa FIDC MULTISETORIAL/PROSPECTA LP, a fim de o feito 

tramite somente em relação à empresa Fundo de Investimento Exodus 

(PRUDSEG LTDA). Considerando que devidamente citada, a requerida não 

se manifestou quanto ao pedido de aditamento, defiro o requerimento de 

Ref. 27012625, a fim de que seja FIDC MULTISETORIAL/PROSPECTA LP 

excluída do polo passivo da ação. Além disso, determino que a requerida 

AJ FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, passe a constar como 

“Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Industria Exodus 

Internacional (FIDC da Industria Exodus Internacional)”, para que seja 

expedida Carta de Citação nos endereços já informados nos autos pela 

parte autora. Expeça-se, à secretaria, o necessário para o cumprimento 

da presente decisão. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação desginada no CEJUSC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERACINA FRANCISCA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

MARY LUCIA ANTONELLO OAB - SP59905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERLAN FRANCISCO GARCIA (EXECUTADO)

FERNANDA SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN OAB - MT24434/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000605-81.2018.811.0044 VISTO, Recebo o cumprimento de 

sentença de Ref. 25091312. Por conseguinte, intime-se a parte 

embargante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º). Consigne-se na intimação que, 

decorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte embargante, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente impugnação (CPC, art. 525). Ainda, 

em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida (NCPC, art. 523, § 3º). Não oferecida impugnação no prazo a que 

alude o caput do art. 525 do novel Código de Processo Civil, manifeste-se 

a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse 

pela adjudicação de bens penhorados. Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). 

Gestor(a), à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos 

emanados pelos arts. 348 e 349, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1001271-82.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, Tratam-se os 

presentes autos de ação de aposentadoria rural por idade aviada por 

JOSÉ BIEIRA DA ROCHA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL (INSS), requerendo o reconhecimento da sua 

qualidade de segurado(a) obrigatório(a), como rurícola. Contestada a ação 

sobreveio decisão de saneamento, oportunidade em que foi designada 

data para audiência de instrução (Ref. 25621170). Na oralidade foi 

procedida a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor. É síntese do 

necessário. Fundamento e decido. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios a Previdência Social, fixou a idade mínima exigida 

para o trabalhador rural em seu art. 48, § 2º (55 anos se mulher, 60 anos 

se homem). Analisando o caso posto, verifica-se que o requerente 

preenche o requisito de idade nesta data, sendo que na data da 

propositura da ação o requerente contava com 67 (sessenta e sete) anos, 

eis que nascido em 07.11.1951, conforme documento de identidade 

anexado aos autos. Mas, para atendimento do pleito formulado impõe-se a 

verificação, nos termos da Lei de regência, da presença de um início de 

prova material de exercício de atividade rural, assim infere-se na inicial (i) 

Cadastro Rural de Assentamento em que consta como processo datado 

de 30.03.1998, (ii) atestado de vacinação de semoventes em nome se seu 

filho datado de 2008, (iii) Recibo referente à valores para aquisição de 

materiais para construção de cerca e pasto datado de 2002, (iii) Fotos do 

requerente em frente a propriedade rural, (iv) Ata de Reunião de 

Assentamento em que consta como assentado o requerente, (v) notas 

fiscais diversas relativos à compra de produtos para uso rural. Ademais, a 

partir do depoimento tomado em audiência de instrução ficou comprovado 

que o requerente exerceu a vida rurícola, produzindo para o seu próprio 

sustento. As provas documentais foram corroboradas pelos depoimentos 

colhidos em audiência, eis que confirmam o exercício de atividade rural por 

parte do requerente em regime de economia familiar em tempo suficiente 

para obtenção do beneficio pleiteado. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, condenando o réu a conceder ao requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, nos termos do artigo 143 

da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da 

data do indeferimento administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior[1]. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, 

sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Paranatinga/MT, 24 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão 

Tomazett i  Juíza de Direi to [1]  (Reexame Necessár io 

-0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

dos termos da r. decisão proferida no ID 28368606 e da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 Hora: 13:20, 

devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000038-79.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON NARCIZO SABINO (REQUERIDO)

MINERADORA PARACALL LTDA (REQUERIDO)

LAZARO BARBOSA SABINO (REQUERIDO)

ALDRIN UHDRE NOVAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELYSSON GALVÃO SUZUKI FILIPIN DE 

SENA - MT13997/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 17/03/2020 às 13h20min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA ROSA BARBOSA - SP348023, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 às 

14:00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ROSA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ROSA BARBOSA OAB - SP348023 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 523 de 792



CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDA ROSA BARBOSA - SP348023, 

da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 27/02/2020 às 

14h20min, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85723 Nr: 2696-64.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA CONCEIÇAO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24855/0

 Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.No caso, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não 

constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo.Por esta 

razão, HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

o acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Certifique-se o 

trânsito em julgado da presente decisão. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363 Nr: 79-11.1992.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO VALE DE ALMEIDA - 

OAB:12046/MA

 FINALIDADE: intimar o advogao de defesa para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 3 de março de 

2020, às 8h30min - (horário de Mato Grosso).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-02.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ISTEFANE ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000112-02.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:ISTEFANE 

ARAUJO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Jose Peixoto 

Vellozo - OAB:OAB/RJ 109.231

 Certifico que os embargos de declaração interpostos pelo autor é 

tempestivo. Diante disto impulsiono os autos intimando a parte ré para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Edital - Intimação do denunciado para audiencia

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33687 Nr: 1136-06.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILENE MARIA DO 

CARMO BISSOLLI, para devolução dos autos nº 1136-06.2006.811.0013, 

Protocolo 33687, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002945-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PLANALTO REFLOREST E COMERCIALIZACAO DE PROD AGR LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT12564-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO IDENTIFICADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002945-57.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) PARTE AUTORA: 

AUTOR(A): PLANALTO REFLOREST E COMERCIALIZACAO DE PROD AGR 

LTDA - ME PARTE RÉ: REU: NÃO IDENTIFICADO Tendo em vista o teor do 

auto de reintegração de posse (IDs 26302386 e 26302808), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1003382-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003382-98.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A PARTE RÉ: REQUERIDO: AMANDA TURISMO E 

TRANSPORTES EIRELI - ME Certifico que decorreu o prazo concedido à 

parte ré sem que houvesse manifestação. Assim, intimo a parte autora 

para requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002850-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA CORREA MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002850-27.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: 

EXECUTADO: MARIA DE FATIMA CORREA MARQUES DE ALMEIDA Tendo 

em vista o teor da certidão do oficial de justiça (ID 26406747), intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003361-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO CANDIDO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003361-25.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

ALTAMIRO CANDIDO SOBRINHO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou 

perícia para o dia 7 de março de 2020, às 08h00min, a se realizar no 

edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003692-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003692-07.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOAO 

BATISTA FILHO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 08h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004175-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004175-37.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MAISA 

DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 08h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002997-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002997-53.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ZILDA RAMOS DA SILVA 

PARTE RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 08h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002676-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002676-18.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ESTER 
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BERNARDO DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou 

perícia para o dia 7 de março de 2020, às 08h00min, a se realizar no 

edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002747-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BRACIOTE LANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUMERCINDO CANDIDO DE LANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002747-20.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO 

(58) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MARCIA BRACIOTE LANA PARTE 

RÉ: REQUERIDO: GUMERCINDO CANDIDO DE LANA Certifico que, em 

cumprimento à decisão proferida nos autos, estabeleci contato com o 

telefone (065) 9-9909-2533 e, conversando com a pessoa que se 

identificou como Marcia Braciote Lana, intimei-a da perícia designada no 

feito. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000766-53.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): AILTON 

LAURINDO DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 

2020, às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CATARINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001119-93.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARCOS 

CATARINO DE JESUS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que 

o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 

2020, às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001293-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVALDO SANTOS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001293-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

GIDEVALDO SANTOS DE AQUINO PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001426-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001426-47.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BRUNO 

ALVES DA COSTA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que o 

médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 2020, 

às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ERNESTO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001201-27.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): VANETE 

ERNESTO DUARTE PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que o 

médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 2020, 

às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de Pontes e 
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Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002512-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MORAES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002512-53.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

CRISTIANO MORAES DA LUZ PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 10h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002179-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002179-04.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JOSE 

PEREIRA DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 

2020, às 11h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002520-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002520-30.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ 

BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 11h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001292-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001292-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUCIANA 

ROQUE DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que o 

médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 2020, 

às 11h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002969-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002969-22.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): CLEA 

GOMES DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que o 

médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 2020, 

às 11h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002515-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LENITO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002515-08.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LENITO 

GONCALVES DA SILVA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 

2020, às 11h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 
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eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SENI PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002915-22.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SENI 

PEREIRA DE ALMEIDA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 12h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002908-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MENDES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002908-30.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

DAS GRACAS MENDES SOUZA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou 

perícia para o dia 7 de março de 2020, às 12h00min, a se realizar no 

edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002910-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRIA DIAS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002910-97.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): OLIRIA 

DIAS SANTIAGO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 12h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002885-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002885-84.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA SANTIAGO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou 

perícia para o dia 7 de março de 2020, às 12h00min, a se realizar no 

edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002929-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002929-06.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUIZ 

PEDRO DA COSTA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 12h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002815-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAILDO LIBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002815-67.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LAILDO 

LIBERTO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 12h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002830-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))
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PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002830-36.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELTON 

LOPES RODRIGUES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002913-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SELOIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002913-52.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SELOIR 

ALVES DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002987-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002987-09.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

ALVARES DE LIMA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002986-24.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): SIMONE 

RODRIGUES LEITE PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002934-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002934-28.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JORGE 

LUIS DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002935-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZOLITA LIMA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002935-13.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ZOLITA 

LIMA DA COSTA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 13h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003135-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ANTUNES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003135-20.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

SINVALDO ANTUNES LOPES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou 

perícia para o dia 7 de março de 2020, às 14h00min, a se realizar no 

edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003017-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS FELICIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003017-44.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA ALVES DOS SANTOS FELICIANO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito 

designou perícia para o dia 7 de março de 2020, às 14h00min, a se 

realizar no edifício do fórum da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002911-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002911-82.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): OLECIR 

AQUINO CORREA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o 

dia 7 de março de 2020, às 14h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000027-80.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ROGERIO 

DE OLIVEIRA BATISTA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de março de 

2020, às 09h00min, a se realizar no edifício do fórum da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 27/01/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003272-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003272-02.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANTONIO 

REIS LIMA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Certifico que o médico nomeado no feito designou perícia para o dia 7 de 

março de 2020, às 14h00min, a se realizar no edifício do fórum da 

Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso. Pontes e Lacerda, 

27/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58767 Nr: 4335-94.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Teixeira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos.

Em havendo prazo extrapolado, DETERMINO que a secretaria empreenda 

nova cobrança junto à Central de Mandados, a fim de que sejam adotadas 

as providências necessárias para o seu efetivo cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205366 Nr: 10844-26.2019.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHR, JHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdASeTdMdPeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Juridíca 

-UNEMAT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação de ref.8 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 
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WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O

 Certifico para os devidos fins de direito que, decorreu o prazo 

estabelecido para o pagamento voluntário do débito do executado. Assim 

com amparo no provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte exequente, para que traga aos autos nova planilha de 

débito, já acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107227 Nr: 5088-75.2015.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa, Espólio de Marly Vieira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO DUTRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de 

ref.172 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte requerida para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157005 Nr: 11311-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Satilo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 130801 Nr: 8493-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cassiano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e oferecido resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 DE JUNHO 

DE 2020, às 15h15min.

Defiro a cota ministerial de fl. 140 e DECRETO A REVELIA do acusado, na 

forma do art. 367 do CPP.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205615 Nr: 10973-31.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Ref. 11: consta dos autos pedido de estudo psicossocial formulado pelo 

Ministério Público, assim como pedido defensivo para oitiva das vítimas de 

acordo com a sistemática trazida pela Lei 13.431/2017 em seu artigo 7º e 

seguintes.

Visando atender a ambos os pedidos e em prol do melhor interesse das 

vítimas menores de idade, INTIME-SE o psicólogo do juízo ao qual foi 

distribuído o estudo anteriormente determinado, a fim de que, em 48h 

esclareça a este juízo quanto a possibilidade de oitiva das vítimas nos 

moldes da legislação supra citada, na data e hora agendados para fins de 

audiência instrutória.

Cumpra-se com urgência, certificando-se e tornando os autos conclusos 

após decurso do prazo supra estipulado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 193359 Nr: 4827-71.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Carvalho dos Reis, Elizete de 

Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Domingues 

Fernandes - OAB:13.384

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que a denunciada CLEONICE CARVALHO 

DOS REIS não foi citada para apresentar resposta à acusação.

Assim, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste.

Após, conclusos ao gabinete para designar audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 179870 Nr: 9016-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Caldatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

Recebida a denúncia em face de ANTONIO CARLOS CALDATTO, pela 

prática, em tese, do crime descrito no art. 311, caput, do Código Penal, 

consta às fls. 61/62 resposta à acusação com arguição de preliminares.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 96/100, pugnando pela regular 

tramitação do feito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia.

Consigno que após analisar detidamente os autos, percebe-se que os 

argumentos apontados pela defesa em sede de preliminares, se 

confundem com o próprio mérito da ação penal, razão pela qual razão pela 

qual, como tal serão oportunamente valorados.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 DE 

JUNHO DE 2020, às 14h.

INTIME-SE O RÉU.
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Requisitem-se as testemunhas (fl. 62 e 99/100), Ministério Público e 

Defesa constituída.

 Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca, com prazo de 45 dias para cumprimento.¬¬

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 5797-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7.205

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de CLEITON 

DE JESUS VIEIRA, por meio da qual foi exarada sentença condenatória em 

29/08/2018 (fls. 124/126).

Deprecada a intimação da sentença à Comarca de Comodoro, o 

condenado não foi localizado no endereço fornecido nos autos.

O Ministério Público se manifestou pugnando pela intimação do réu por 

edital.

Ante o exposto, defiro o pedido do Parquet e determino a intimação do réu 

por edital, com prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos ao gabinete.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002895-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARTINES APARECIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do exequente para, no prazo legal, requerer o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do exequente para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004009-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILDA SCHWAAB SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-28.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000164-28.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WILLIANSMAR 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA 

GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 09/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANSMAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-13.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:WILLIANSMAR 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA 

GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 09/03/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004378-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. H. FERREIRA OTICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2020, às 13h00min.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010515-82.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA ALVAREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO TRIBUTINO PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

8010515-82.2013.8.11.0013. EXEQUENTE: JOAO DE LIMA ALVAREZ 
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EXECUTADO: PEDRO TRIBUTINO PEREIRA FILHO Vistos. etc. Intime-se o 

exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, conclusos para 

consulta aos sistemas informatizados. Cumpra-se PONTES E 

LACERDA/MT, 23 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001820-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSO CACIANO PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o patrono da parte requerida para, no prazo legal apresentar 

contrarrazões ao embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

ABNER SOUSA TRENTO OAB - MT26895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VITÓRIA E PISCINAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

 

Intimar patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINEUZA DE MENEZES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003687-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MATIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Intimar patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELA SOUZA DE BRITO OAB - MT17230/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 12h50min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003450-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003450-48.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: RENATA PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: VALCIRENE DE FREITAS BORGES Vistos, etc. Uma 

vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento 
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executório nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra 

do Juiz Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos 

Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - As informações disponibilizadas pela Receita Federal foram 

juntadas aos autos eletrônicos em formato PDF e sob sigilo, acessíveis 

apenas às partes e advogados cadastrados. Em virtude do resultado: - 

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, 

não havendo, pessoalmente, para indicar no prazo de dez dias quais são 

e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e exibir 

prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob 

pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na 

forma do art. 774, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000253-22.2018.8.11.0013. REQUERENTE: CELIO ABREU DE OLIVEIRA - 

ME REQUERIDO: JOSE REINA MARIANI SANTOS Vistos, etc. Uma vez 

citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha 

cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a 

execução, determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e 

penhora de bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos 

sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento 

executório nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra 

do Juiz Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos 

Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 
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Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do 

débito, cuja transferência foi determinada para conta judicial remunerada, 

consoante se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em 

anexo, que vale como termo de penhora/arresto. RENAJUD - Foi 

constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Todavia, sobre ele recai o gravame da 

alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido de penhora do 

automóvel, tendo em vista que a propriedade do veículo é do agente 

financeiro, ressaltando a possibilidade de que a constrição recaia sobre 

os direitos do(a) executado(a) no respectivo contrato, mediante 

requerimento do(a) credor(a). INFOJUD - Não há informações sobre bens 

(inexiste Declaração de Operações Imobiliárias desde a distribuição da 

ação; e a parte executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos 

nos últimos três exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de 

consulta negativa, e as pessoas jurídicas não têm obrigação legal de 

apresentar a Declaração de Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - 

Intime-se a parte executada sobre a penhora realizada, no prazo de cinco 

dias (art. 854, §3º, do CPC). Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 24 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OENES RODRIGUES DA SILVA 58182870178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000008-11.2018.8.11.0013. REQUERENTE: VALDENIR FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: OENES RODRIGUES DA SILVA 58182870178 Vistos, 

etc. Uma vez citada a parte executada, e decorrido o prazo legal sem que 

tenha cumprido a obrigação ou apresentado bens para penhora ou 

garantido a execução, determino a adoção de meios expropriatórios para 

pesquisa e penhora de bens e direitos da parte executada, mediante 

consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do 

procedimento executório nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de 

ementa da lavra do Juiz Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O 

processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, 

simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na 

hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, 

diversas tentativas foram realizadas de localização de bens penhoráveis, 

as quais restaram infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais 

possíveis, os procedimentos dos Juizados Especiais preveem, 

expressamente, a extinção do processo nos casos em que o devedor não 

for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, 

art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que a inexistência de bens 

penhoráveis e a não-localização do devedor "constitui causa de extinção 

do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência 

de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, 

conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados 

Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 'processo de 

resultados', donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos 

processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, 

por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei 

Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52). Assim, 

reserva-se ao credor a renovação do processo de execução quando 

puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito. 

(...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: 

EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários orientativos 

do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender a 

execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi constatada a 

existência de veículo registrado em nome da parte executada, e foi 

lançada restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração 

de Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte 

executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três 

exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as 

pessoas jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de 

Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - Determino a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no 

endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a 

parte exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de 

termo de compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este 

para guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. PONTES E LACERDA/MT, 24 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000205-63.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS Vistos, etc. Uma vez citada a parte 

executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação 

ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 
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Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de 

Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada 

não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios 

- obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, observado o 

disposto nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da 

Lei 9.099/95. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000166-66.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: RONALDO 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e 

decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação ou 

apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 
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certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de 

Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada 

não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios 

- obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto 

nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002865-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELLBER SILVA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002865-93.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: PAULO MACHADO 

EXECUTADO: DELLBER SILVA MELO Vistos, etc. Uma vez citada a parte 

executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação 

ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Foi constatada a 

existência de veículo registrado em nome da parte executada, e foi 

lançada restrição para circulação, com fundamento no art. 139, IV, do 

Código de Processo Civil, de forma a assegurar o cumprimento da ordem 

judicial. INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração 

de Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte 

executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três 

exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as 

pessoas jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de 

Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - Determino a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo restringido, no 

endereço que consta no cadastro do DETRAN. Nomeio como depositário a 

parte exequente ou a pessoa que este indicar, independentemente de 

termo de compromisso nos autos, devendo o veículo ser entregue a este 

para guarda enquanto durar o processo. Realizada a penhora e avaliação, 

intimem-se as partes, na forma da lei. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA GLORIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000165-81.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: IVANIA 

GLORIA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Uma vez citada a parte executada, e 

decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação ou 

apresentado bens para penhora ou garantido a execução, determino a 

adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de bens e 

direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 
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infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

-INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de 

Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada 

não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios 

- obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto 

nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000824-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000824-27.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Uma vez citada a 

parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a 

obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, 

determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de 

bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 
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execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - Não há informações sobre bens (inexiste Declaração de 

Operações Imobiliárias desde a distribuição da ação; e a parte executada 

não apresentou Declaração de Bens e Direitos nos últimos três exercícios 

- obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa, e as pessoas 

jurídicas não têm obrigação legal de apresentar a Declaração de Bens e 

Direitos). Em virtude do resultado: - Intime-se a parte exequente para 

indicar bens para penhora, no prazo de dez dias, observado o disposto 

nesta decisão, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-72.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA HERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000002-72.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: MIGUEL BERNARDINO TEIXEIRA 

HERNANDES EXECUTADO: LUIZ DE LIMA Vistos, etc. Uma vez citada a 

parte executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a 

obrigação ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, 

determino a adoção de meios expropriatórios para pesquisa e penhora de 

bens e direitos da parte executada, mediante consulta aos sistemas 

informatizados disponíveis ao juízo. Acerca do procedimento executório 

nos Juizados Especiais, transcrevo trecho de ementa da lavra do Juiz 

Edilson Enedino, da 2ª Turma Recursal do DF: O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. (...) (TJ-DF 07021647920158070007 0702164-79.2015.8.07.0007, 

Relator: EDILSON ENEDINO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017). Considerando os colorários 

orientativos do art. 2º da Lei 9.099/95 e a necessidade de se compreender 

a execução nos Juizados Especiais Cíveis como um “processo de 

resultados”, desde já será realizada consulta sucessiva aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dada a natureza dos dados contidos em 

cada sistema e em observância da ordem prevista no art. 835 do Código 

de Processo Civil (dinheiro, veículos de via terrestre, bens imóveis e 

móveis em geral). Caso a consulta aos três sistemas seja infrutífera, 

deverá o exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para penhora e, 

não os indicando expressamente e de forma individualizada, será extinta a 

execução, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, extraindo certidão do 

crédito para fins de protesto ou propositura de nova execução na Justiça 

Comum. Desde já indefiro pedido genérico de reiteração de acesso aos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, pois o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento no sentido de que "caso a penhora online 

tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de 

utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado." (REsp 1284587/SP, 

Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, 

DJe 01/03/2012). Indefiro de antemão qualquer pedido de expedição de 

ofícios a Cartórios de Registros de Imóveis, bem como de protesto da 

decisão judicial ou inclusão do nome do executado nos cadastros 

restritivos de crédito, pois são diligências que podem ser realizadas 

administrativamente pela parte exequente interessada, valendo-se da 

certidão prevista no art. 828 do CPC, a qual pode ser obtida no Cartório 

Distribuidor independentemente de determinação judicial. Feitas as 

considerações supra, e após consulta aos sistemas informatizados: 

BACENJUD - Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada 

quantia relativamente irrisória, quando comparada com o valor da 

execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento das 

custas da execução, razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, 

com fundamento no art. 836 do CPC. RENAJUD - Não há veículo registrado 

em nome da parte executada, ou estão baixados, ou possuem gravame de 

furto/roubo, razão pela qual não foi determinada qualquer restrição, vez 

que seria inócua (obs.: o sistema não emite certidão de consulta negativa). 

INFOJUD - As informações disponibilizadas pela Receita Federal foram 

juntadas aos autos eletrônicos em formato PDF e sob sigilo, acessíveis 

apenas às partes e advogados cadastrados. Em virtude do resultado: - 

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado constituído ou, 

não havendo, pessoalmente, para indicar no prazo de dez dias quais são 

e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, e exibir 

prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob 

pena de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, na 

forma do art. 774, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002165-20.2019.8.11.0013. REQUERENTE: HELIO MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos, etc. Defiro conforme formulado em petição retro e redesigno a 

audiência aprazada para o dia 31/01/2020, às 12h00min, devendo o 

patrono juntar aos autos cópia do atestado médico após o retorno. Voltem 

os autos à secretaria para designação de nova data para realização da 

audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. PONTES E LACERDA/MT, 

27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA NAZARE CAMPOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000159-06.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ADRIANA NAZARE CAMPOS 

DA SILVA SOUZA REQUERIDO: SISTEMA CIDADE DE RADIO E TELEVISAO 

LTDA - ME Vistos, etc. O art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 dispõe que “ 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] II - quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação[...]”. Ainda, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso estabelece ser incompatível a ação de exibição de 

documentos com o rito dos juizados especiais: TJ/MT - RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA C/C 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

– PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1000431-58.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado 

no DJE 04/12/2019). TJ/MT - E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - 

INCOMPETÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Pedido de exibição de documentos que é descabido no 

âmbito dos juizados especiais cíveis, porquanto incompatível com a 

simplicidade que se reveste o sistema dos Juizados . 3- Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. (N.U 1005995-49.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, 

Publicado no DJE 14/11/2019) Desse modo, inadmissível a presente ação. 

Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, 

facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA/MT, 24 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARIN (REQUERIDO)

ROSA HELENA DA SILVA MARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000307-22.2017.8.11.0013. INTERESSADO: JUCELANIA DE OLIVEIRA 

DUARTE, SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE REQUERIDO: PAULO ROBERTO 

MARIN, ROSA HELENA DA SILVA MARIN Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS interposta por JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE e outra em 

desfavor de PAULO ROBERTO MARIN e outra, ambos qualificados nos 

autos. Pela presente ação, a parte reclamante alega que, em 21/03/2017, o 

Primeiro Requerido (Paulo) foi até o local de trabalho (Salão de Beleza) das 

Requerentes e começou a fazer inúmeras cobranças vexatórias em pleno 

horário de expediente, isto é, o Primeiro Requerido (Paulo) começou a 

gritar no salão, falando que “na hora de pegar dinheiro com ele não se 

recusou”, bem como mencionou inúmeras palavras pejorativas e de baixo 

calão. Aduz também que na mesma data, a Segunda Requerida (Rosa 

Helena) através do aplicativo Whatsaap, realizou inúmeras ofensas as 

Requerentes. Ao final requereu o pagamento de indenização pelos danos 

morais causados. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

oportunidade em que alegou que não praticou qualquer ato ilícito e, assim, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. As reclamantes trouxeram 

aos autos todo o acervo probatório necessário para o deferimento da 

exordial. Restou devidamente comprovado através de testemunhas, prints, 

e Boletim de Ocorrência que as mesmas foram ofendidas pelos 

Reclamados. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

ABUSIVA. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. A 

teor do disposto no art. 42 do CDC, na cobrança de dívidas, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo ou submetido a qualquer tipo de 

ameaça ou constrangimento. Com efeito, ao direito do credor de exigir o 

pagamento da dívida se contrapõem os direitos à privacidade, à intimidade 

e à honra do devedor. II. O conjunto probatório carreado aos autos revela 

que a ré efetuou cobranças de forma insistente e degradante, além de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem que 

fosse esclarecida a origem da suposta dívida, perturbando-lhe, assim, a 

paz e o sossego. Há, portanto, dano moral a ser reparado. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF 07059465620188070018 DF 

0705946-56.2018.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

11/04/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os reclamados não 

cumpriram com seu ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que 

cabia à ré proceder à juntada de documentação hábil a comprovar o 

alegado. Há que ser consignado, por oportuno, que o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito 

de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido. No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, notadamente tendo 

em conta o real constrangimento enfrentado pelo reclamante, a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma 

das autoras é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições do reclamante e reclamada, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado. Assim, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais considerações, por tudo o 

mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 

9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e 

seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e CONDENO os reclamados, solidariamente, ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização a título de danos morais 

para cada uma das autoras, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês, contados da data da sentença até o 

efetivo pagamento. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 
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fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000636-97.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA JOSE GOMES em desfavor de EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pleiteia a parte autora indenização por danos morais 

alegando ter sido negativada por dívida quitada, informa que de fato 

efetuou a compra de uma CHURRASQUEIRA BEST ELETRICA JBQ01B 

110W, no dia 28/11/2017, no valor de R$ 94,96 (noventa e quatro reais e 

noventa e seis centavos). Tal compra foi efetuada no crediário da 

Empresa (BOLETO BANCÁRIO), sendo dividida em duas parcelas no valor 

de R$ 47,48 (quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) cada, 

estando as mesmas quitadas. Em sede de Contestação, aduz a reclamada 

que a reclamante quitou apenas a 01 parcela, que a 02 parcela 

encontrasse em aberto. Desta feita, requerer o julgamento improcedente 

da demanda, condenação em litigância de má-fé e pedido contraposto. 

Não há provas suficientes nos autos para comprovara a quitação do 2º 

boleto, não restou devidamente comprovado, pois o comprovante anexo a 

exordial faz referência apenas a parcela 01 vencimento 12/2017. A parte 

autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. Destarte, caminho não há se 

não o da improcedência do pedido. Julgo procedente o pedido 

contraposto, eis que a parte ré demonstrou a existência da dívida e a 

parte autora não demonstrou o pagamento. Deixo de condenar a 

reclamante em litigância de má-fé, por não vislumbrar qualquer dolo. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em discussão atrasados, cujo valor deve 

ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICARDO TABORDA DEL RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002093-67.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCAS RICARDO TABORDA 

DEL RIGO REQUERIDO: FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA - ME 

PROCESSO 1002093-67.2018.8.11.0013 Vistos, etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Noticia a parte Reclamante que 

realizou a compra de um chassi de 9 metros no dia 04/07/2018, com a 

empresa requerida e depositando o valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) e 

pagou no frente do mesmo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e que 

lhe fora entregue um de 7 metros. Que precisou pagar novo frete para 

receber o chassi correto. Ao final pugna pela procedência da ação, 

indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Em sede de 

contestação aduz ao reclamado que o pedido fora realizado nos termos 

que fora cumprido, ou seja fora requerido o chassi de 7 metros e 

posteriormente solicitado a troca, que não cometeu nenhum ato ilícito, 

devendo a ação ser julgada improcedente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a 

demonstração por parte da reclamada que lhe fora contrato um chassi de 

7 metros, esta deixou de trazer aos autos qualquer orçamento ou Nota 

fiscal que comprovasse o que fora contratado. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Ademais, os print screen 

anexos a contestação em nada comprovou, eis que são apenas imagens 

de áudios cujo conteúdo não é possível verificar. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O fato reconhecido não 

ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações 

da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte, não 

havendo o que falar em dano moral indenizável. Quanto ao pedido de 
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lucros cessantes este não restou devidamente comprovado, não havendo 

o que se falar em pagamento de lucros cessantes. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 344 c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos materiais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação válida e, correção monetária (INPC), a partir do desembolso. 

Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEICHAS ARAUJO MARIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003214-33.2018.8.11.0013. REQUERENTE: SEICHAS ARAUJO MARIANO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos em correição. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por SEICHAS ARAUJO MARIANO contra ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA objetivando indenização por danos 

morais por negativação indevida e a exclusão de seu nome dos serviços 

de proteção ao crédito. A reclamada em contestação aduz que em seu 

sistema há opção de gerar os boletos, que não deixou de cumprir com seu 

ônus e encaminhou mensalmente os boletos. Eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. No caso sub judice, por 

se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, 

com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. 

Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial, as parcelas 

foram pagas em atraso, pois a reclamada deixou de encaminhar os 

boletos para pagamento após a alteração do endereço do reclamante, 

alegando ter direito a danos morais. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Nesse sentido, a parte reclamada em contestação demonstrou que em seu 

site há possibilidade de retirar os boletos, que continuou a encaminhar s 

boletos, o que prova que cumpriu seu ônus e prestou o serviço 

contratado. Contudo, em que pese à alegação da reclamante de que não 

teria recebido em seu novo endereço os boletos, que procedeu com a 

atualização cadastral, não merece acolhimento, eis que não provou nada 

nos autos. Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua defesa 

todas as provas em direito admitidas, principalmente de natureza 

documental, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o 

pedido da parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Com efeito, a parte reclamada encartou aos autos telas 

sistêmicas onde consta e comprovam a relação jurídica, demostrando a 

legitimidade da cobrança. Neste sentido, o entendimento da Tuma Recursal 

Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE 

PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: 

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, caberia a parte autora comprovar o não recebimento, 

comprovando as tentativas de receber os boletos, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Destarte, apesar de a presente ação 

tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência. Sem 

custas e honorários art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SERVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001925-31.2019.8.11.0013. REQUERENTE: KAROLINE SERVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por KAROLINE SERVALHO DA SILVA em desfavor de GILBERTO DE 

OLIVEIRA TURISMO – ME e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A DA PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: As 

Reclamadas sustentam que não são partes ilegítimas para figurar no polo 

passivo, motivo pelo qual, postularam o reconhecimento de sua 

ilegitimidade e, consequentemente, para que o processo fosse extinto sem 

a resolução do mérito. Em que pesem as considerações acima 

mencionadas, entendo que as mesmas não comportam acolhimento. 

Verifica-se que a atuação das Reclamadas não se limitaram apenas em 

intermediar a venda do pacote turístico contratado pela Reclamante, eis 

que todas são responsáveis pelos serviços que prestam, tendo proveito 

financeiro. Logo, por corolário lógico, entendo que as Reclamadas 

possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida MÉRITO O caso se refere à 

Reclamação com pedido de indenização por danos morais formulada pela 

Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação do serviço 

da Reclamada, ante o atraso de 48 (quarenta e oito) horas do seu voo. 

Noticia a Reclamante que adquiriu pacote de viagem (doc. 02), que incluía 

passagem aérea de Cuiabá – MT, para Natal – RN e acomodação em hotel 

“Yak Beach Hotel” para as datas de 16 de abril de 2019 á 23 de abril de 

2019, pelo preço de R$ 3.836,32 (três mil oitocentos e trinta e seis reais e 

trinta e dois centavos), sendo esse valor para duas pessoas, de modo 

que, o valor unitário se deu em R$ 1.918,16 (um mil novecentos e dezoito 

reais e dezesseis centavos). Ocorre que ao chegar no aeroporto de Natal 

(retorno) foi informada que o voo foi cancelado e que, após muitos 

transtornos, chegou ao seu destino final somente às 48 (quarenta e oito) 

horas após o horário previsto. Assim, requer indenização por danos 

morais. A Reclamada, por sua vez alega que o cancelamento do voo 

ocorreu em razão de necessidade de manutenção da aeronave e a 

consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar suas 

operações em tais condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta. 

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que 

houve falha na prestação de serviços da Reclamada, considerando que 

em razão da alegada necessidade de manutenção da aeronave, o voo da 

Reclamante foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de 

atender às suas necessidades, da forma como contratada, tendo que 

aguardar horas para embarcar em outro voo. O cancelamento de vôo que 

sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura 

falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito 

de personalidade. A necessidade de reparos não programados em 

aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é 

intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à 

disposição no mercado de consumo. Imperioso registrar que o contrato de 

transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de risco, haja 

vista que a companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a 

responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora 

avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados pela companhia 

são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao 

passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, 

alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco 

esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 

anteriormente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO 

CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO 

POR MAIS DE 5 HORAS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - DEVERES 

ANEXOS DA EMPRESA AÉREA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de atrasos no 

transporte aéreo de pessoas em função de necessidade de manutenção 

não programada da aeronave, não exonera a empresa de fornecer 

informações corretas e tratamento digno aos seus passageiros, 

permitindo que possam tomar as medidas mais adequadas, como 

desmarcar compromissos ou optar por outra forma de transporte visto que 

o risco da atividade deve ser assumido pela transportadora. A 

responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar 

interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do art. 927 do Código 

Civil, o qual diz que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O valor do dano moral deve 

atender ao aspecto compensatório, mitigando o mal moral, os transtornos 

causados a vítima, levando-se em conta as circunstâncias em que 

ocorreu o evento, a solução dada pela empresa aérea ao problema e as 

suas consequências na vida da apelante. (Ap 157679/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) Assim, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais)a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir desta data. Indefiro o pedido de indenização referente às despesas 

com contratação de advogado. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000291-34.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JHONES MATIAS NEVES 

REQUERIDO: JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO Vistos, etc. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. I Da Revelia Compulsando os autos, vê-se que o 

reclamado, apesar de devidamente citada e intimada, e de comparecer a 

audiência deixou de constituir advogado, para contestar a inicial, uma vez 
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que se tratar de acusa acima de 20 salários mínimos, é necessária a 

constituição para postular em juízo. Desta forma, presume-se, pois, o 

reclamado não possui poderes para contestar em juízo. Na sistemática 

adotada pelos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099 de 26 de setembro de 

1995, em seu art. 9º, nas causas até 20 (vinte) salário mínimos é facultado 

à parte ser assistida por advogado. Nas causas acima desse valor até o 

teto máximo aceito nos Juizados, ou seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

a assistência de advogado é obrigatória. Desta forma, presume-se, pois, o 

reclamado não possui poderes para contestar em juízo, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial e decreto a revelia do 

reclamado. Assim, passo à análise do MÉRITO da demanda. Fundamento. 

Decido. No pertinente aos danos morais, a reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação do reclamado ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante disso, mister o reconhecimento da preliminar 

aventada pela parte contrária, de ausência de capacidade postulatória. 

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar as 

reclamadas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização 

por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da 

data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEGO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001104-27.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GILMAR PEGO DE MACEDO 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILMAR PEGO 

DE MACEDO em desfavor de CAB PONTES E LACERDA S.A - 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. 

MÉRITO Noticia a parte reclamante que foi surpreendido com o corte de 

fornecimento da água em sua residência no dia 05/03/2019, QUANDO 

ESTAVA CHEGANDO DA FAZENDA ONDE TRABALHOU. O Autor 

procurou a Requerida, e recebeu a informação de que o referido corte 

aconteceu em razão do atraso no pagamento da fatura do mês 09/2018 no 

valor de R$ 125,88 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). 

Ao final requer, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Em que pese às alegações da parte autora, analisando 

detidamente os autos, vislumbro que o Reclamante deixou de quitar em dia 

diversas faturas. A exemplo, o mês ref. 08/2018 venc. 09/2018 fora paga 

em 03/12/2018; o mês ref. 09/2018 venc. 10/2018 fora paga em 

03/12/2018; o mês ref. 10/2018 venc. 11/2018 fora paga em 17/05/2019; o 

mês ref. 11/2018 venc. 12/2018 fora paga em 01/02/2019; e 

sucessivamente. Em Mato Grosso, a Lei Estadual 6.942 define que o 

fornecimento de água e energia elétrica só pode ser interrompido após 60 

dias de atraso e com a devida notificação ao consumidor, eis que o mês 

objeto da ação fora pago quase que 90 dias após o vencimento. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CORTE. 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTERIOR AO ATO. CORTE DE ÁGUA DEVIDO. 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo : 

0516663-47.2016.8.05.0080, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta 

Câmara Cível, Publicado em: 23/08/2018 ) (TJ-BA - APL: 

05166634720168050080, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 23/08/2018) Essas premissas, forçam 

reconhecer a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GRIGORIO MILITAO E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000823-71.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ARIADNE GRIGORIO MILITAO 

E SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, AVIANCA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não 

haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 544 de 792



documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). DA PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

As Reclamadas sustentam que não são partes ilegítimas para figurar no 

polo passivo, motivo pelo qual, postulou o reconhecimento de sua 

ilegitimidade e, consequentemente, para que o processo fosse extinto sem 

a resolução do mérito. Em que pesem as considerações acima 

mencionadas, entendo que as mesmas não comportam acolhimento. 

Verifica-se que a atuação das Reclamadas não se limitaram apenas em 

intermediar a venda do pacote turístico contratado pela Reclamante, eis 

que todas são responsáveis pelos serviços que prestam. Logo, por 

corolário lógico, entendo que as Reclamadas possuem legitimidade para 

figurar no polo passivo da presente demanda. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. DO MÉRITO: Em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que as 

Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório previsto pelo artigo 

373, II, do CPC/2015. Em que pese as Rés tenham sustentado que os 

descontos são devidos pelo cancelamento por parte da Reclamante, 

entendo que tal justificativa não detém a menor credibilidade, eis que a 

Reclamante cancelou dentro do prazo para ser descontado 10% e não 

20%. Ademais a cláusula 5.1 prevista no contrato celebrado entre as 

partes deve ser respeitada, sendo assim do valor total pago pela 

reclamante deve ser descontado os 10% penalidade por rescisão e 15% 

taxa de serviço, pois o que fora estabelecido no contrato faz lei entre as 

partes. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PARTE AUTORA RECONHECE NA PEÇA INICIAL A CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO FAZ LEI ENTRE 

AS PARTES. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. lega (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0009856-48.2014.8.16.0075/0 - Cornélio Procópio - Rel.: Camila Henning 

Salmoria - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 000985648201481600750 PR 

0009856-48.2014.8.16.0075/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning 

Salmoria, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 28/08/2015) Sendo assim, deve as reclamadas restituir os 

valores pagos pelo reclamante, na modalidade de dano material, devendo 

ser descontado os 10% penalidade por rescisão e 15% taxa de serviço. 

Ademais, quanto ao pedido de liminar. Verifica-se desnecessário o 

pagamento da 3ª parcela, eis que a reclamante já providenciou o 

cancelamento do contrato. Desta feita, concedo a liminar requerida, 

devendo a primeira Reclamada em se abster de cobrar o pagamento da 

ultima prestação com vencimento para o dia 17/03/2019 no importe de R$ 

2.428,38 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito 

centavos). O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE: a) CONCEDO a liminar requerida, devendo 

a primeira Reclamada em se abster de cobrar o pagamento da ultima 

prestação com vencimento para o dia 17/03/2019 no importe de R$ 

2.428,38 (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e oito 

centavos). b) Para CONDENAR solidariamente as Reclamadas a restituir 

de forma simples o valor pago pela reclamante, qual seja, R$ 4.856,76 

(quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), 

devendo ser descontado apenas os 10% da penalidade por rescisão e 

15% da taxa de serviço, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, e 

ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Com fulcro 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença 

para homologação do MM. Juiz Togado. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002820-89.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ALDECI MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT, ICATU SEGUROS S/A Vistos, Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA em desfavor 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI E ICATU SEGUROS S/A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRESCRIÇÃO: No caso em comento 

verifica-se que ocorreu a prescrição pois nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, o prazo prescricional inicia-se a partir do acidente, 

quando se presume ter a vítima tomado conhecimento da sua invalidez 

permanente. APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU 

LIMINARMENTE A PRESCRIÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIRMADA – DATA 

DA CONTAGEM DO INÍCIO DO PRAZO – MOMENTO DO ACIDENTE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional das 

ações de cobrança de seguro obrigatório é de 03 (três) anos, contados a 

partir da vigência do novo Código Civil, conforme estabelecido no artigo 

206, § 3º, IX, do CC. Salvo prova em contrário, nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, o prazo prescricional inicia-se a partir do acidente, 

quando se presume ter a vítima tomado conhecimento da sua invalidez 

permanente. (Ap 97452/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2012, Publicado no DJE 

22/05/2012) (TJ-MT - APL: 00006765620118110041 97452/2011, Relator: 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/05/2012, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2012). Analisando 

os autos verifica-se que o acidente do reclamante ocorreu na data de 

02/08/2016, o reclamante somente ingressou com a ação na data de 

27/08/2019 o que enseja a aplicação do prazo prescricional trienal, 

previsto em seu artigo 206, § 3º, IX. Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três 

anos: (...) IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório. Dessa forma, caracterizada a prescrição do direito de ação do 

reclamante, , nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC, extinguindo o feito, 

com resolução de mérito, nos moldes do art. 269, IV, do CPC. No caso dos 

autos está patente a prescrição, haja vista a expiração do prazo para 

ingresso da ação. Em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual 

seja, a extinção do processo. DISPOSITIVO Face ao exposto e princípios 

de direito atinentes à espécie RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, CPC. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-29.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA SEICO KIHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003212-29.2019.8.11.0013. REQUERENTE: AMERICA SEICO KIHARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por AMERICA SEICO KIHARA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINARES: PRELIMINAR – 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL Entendo pela rejeição da 

preliminar arguida, uma vez que as provas dos autos são suficientes para 

a elucidação da controvérsia. COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE 

DE PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde 

do processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora contesta o valor da cobrança que gerou 

um débito suplementar em sua conta, denominado meses a recuperar no 

período de novembro/2017 a fevereiro/2019 (16 meses) com valor de R$ 

1.127,44, e no dia 26.09.2019, foi efetuado o corte indevidamente, a 

reclamante sem ter alternativa pois no imóvel está alugado, realizou o 

pagamento do débito, por tais motivos a reclamante requer indenização 

por danos materiais e morais. Por outro lado, a parte ré, em contestação, 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança, e explicando que a fatura a 

maior mencionada na inicial é referente à recuperação de consumo, 

devido à existência de irregularidade no medidor. Destarte, tratando-se de 

fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, que 

é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título de 

recuperação de consumo não-faturado. Em que pese a parte autora tenha 

contribuído para a ocorrência do evento danoso, há outros meios para 

cobrança do débito, não sendo permitida a suspensão do fornecimento de 

energia, em caso de débito apenas de fatura eventual. Neste ponto, é 

certo que em se tratando de cobrança de débito de recuperação de 

consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia, conforme precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ainda: ADMINISTRATIVO - 

RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - 

DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após 

aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser 

buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se 

aplica no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo 

o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) No caso, em comento que é indenizável tendo em vista que 

houve comprovação de suspensão do fornecimento de energia em razão 

da fatura eventual discutida nestes autos. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para: a) REJEITAR a preliminar arguida pela 

reclamada; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ R$ 

1.127,44( mil cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) a 

título de danos materiais, consigno que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o evento danoso, de 

acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito. c) 

CONDENAR, a título de danos morais, da empresa ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao 

mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, 

§ 1º do CTN, contados da citação válida, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SERAFIM DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001778-05.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARILZA SERAFIM DE 

OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos, etc. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS 

COMPEDIDO DE LIMINAR ajuizada por MARILZA SERAFIN DE OLIVEIRA 

COSTA contra EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ELETROKASA, objetivando declaração de Inexistência de Débito e 

Indenização por Danos Morais. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Compulsando 

o procedimento, vê-se que a parte autora distribuiu a presente demanda 

em face de EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA –ELETROKASA 

de Barra do Garças –MT, entanto, discute negativação indevida realizada 

pela empresa EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA – 

ELETROKASA de Pontes e Lacerda –MT. Pelo exposto, acolho a preliminar 

de ilegitimidade passiva e, em consequência, diante dos argumentos 

trazidos pela reclamada, dou prosseguimento no feito, diante do princípio 

da instrumentalidade, tendo em vista a correção do polo passivo. Mérito. 

Analisando os autos, verifica-se que o reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida. Contudo, em que pese à alegação da parte autora 

de que a negativação foi indevida, tendo juntado aos autos comprovantes 

de pagamento, da divida em questão. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 
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proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em comento, verifica-se 

que a reclamada se desincumbiu do ônus, restando comprovada a 

existência do débito, bem como a sua inadimplência, não há que se falar 

em negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos. 

morais. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, ante a ausência de negativação indevida, bem como falta de 

comprovação do dano moral sofrido pela parte Reclamante. Ademais, 

revogo a liminar de Id.20707122. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMETRA -EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000119-58.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EMETRA -EMPRESA MEDICINA 

DO TRABALHO LTDA - EPP REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZERCOM PEDIDO 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PAR’S EM SEDE DE TUTELA 

ANTECIPADA/URGÊNCIA –ART. 300 NCPCC/C ART. 84 CDC(+) 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

EMETRA- EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA- EPP em desfavor de 

GRAMARCA VEICULOS LTDA. MÉRITO: Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o reclamante que sofreu um sinistro com seu veículo, que é 

assegurado, tendo a seguradora tomado todas as providências acerca da 

remoção do veiculo até a concessionária reclamada, para reparos, mais 

precisamente na data de 24/09/2018, ficando acordado de que o veiculo 

estaria pronto de 15/20 dias, ocorre que até a presente data desta 

demanda o veículo não foi entregue. Em contestação a reclamada alega 

perda do objeto, obrigação de fazer, tendo em vista que conforme o termo 

de quitação o veiculo foi devidamente reparado e restituído ao reclamante, 

requer ainda improcedência do pedido de danos materiais e morais. 

Verificasse que na data de 21/02/2019 foi juntado aos autos o 

cumprimento da obrigação de fazer em face o objeto em discussão, 

conforme o Id. 18187366. Em analise dos autos resta demostrado que o 

reclamante teve prejuízos materiais, decorrentes da demora na entrega do 

veiculo, conforme foi comprovado por meio dos documentos anexo, que 

comprovam as despesas do reclamante, entendo ser devido a restituição 

ao reclamante. No que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano moral, aprecio na causa, as circunstâncias 

que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que se mostra 

adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos 

transtornos sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa, além de 

seu caráter pedagógico. Quanto ao dano material, tendo em vista os 

prejuízos comprovados pelo reclamante, fixo o valor de R$ 15.314,44 

(quinze mil trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). 

DISPOSITIVO Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para: CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, e a titulo de 

danos materiais o valor de R$ 15.314,44 (quinze mil trezentos e quatorze 

reais e quarenta e quatro centavos) crescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AKEMI KIHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003214-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: TATIANE AKEMI KIHARA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de 
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indenização por danos morais, que TATIANE AKEMI KIHARA move em 

desfavor de CAB- PONTES E LACERDA LTDA. Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a parte reclamante que é 

usuária dos serviços da reclamada, porém no período de 12/2014 a 

02/2018 seu imóvel ficou desocupado, sendo o fornecimento de água 

suspenso, no entanto no mês 02/2018 a reclamante procurou a reclamada 

para realizar a ligação da água, mas foi surpreendida com a cobrança 

indevida da taxa de esgoto no valor de R$ 2.192,73 (dois mil cento e 

noventa e dois e setenta e três centavos), tendo a reclamante que efetuar 

o pagamento, sob termo de confissão de divida. Em contestação a 

reclamada aduz a legalidade da cobrança, e requer que sejam julgados 

improcedentes ou pedidos autorais. A questão tem natureza 

consumerista, uma vez que as partes se enquadram na condição de 

consumidor e prestador de serviços, conforme o Código de Defesa do 

Consumidor. A cobrança só seria devida se a parte consumidora 

estivesse habitando o imóvel, hipótese em que os valores seriam lançados 

a título de taxa. Caberia à concessionária realizar vistoria no local para 

constatar a existência de eventual ligação entre o encanamento da casa e 

a rede de esgoto e, em havendo, proceder com a identificação dos 

envolvidos para fins de cobrança do serviço. “Todavia, o que ocorre na 

prática é que as concessionárias de serviço público não têm cumprido 

com os deveres de fiscalização quando do exercício de suas atribuições, 

de sorte que, assim que identificam o não pagamento do tributo, não se 

dão ao trabalho de sequer verificar o histórico daquela unidade 

consumidora buscando qualquer informação complementar que esclareça 

o equívoco”. A proprietária fica isenta do pagamento de qualquer consumo 

ou prestação de serviços a partir do momento em que requer o 

desligamento da unidade consumidora. Diante do disposto deve ser 

declarada a inexistência do débito da consumidora, uma vez que o imóvel 

estava desocupado naquele período. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente o 

pedido inaugural, para: CONDENAR a reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e para declarar inexistente o débito. RESTITUIR a quantia de R$ 

2.192,73 (dois mil cento e noventa e dois e setenta e três centavos), pelos 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003463-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ CAMPOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003463-47.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SERGIO LUIZ CAMPOS 

CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Rejeito o pleito referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta à reclamação para 

julgamento antecipado. Cuida-se de Ação ordinária com pedido de tutela 

de evidência, onde o reclamante relata que o reclamado efetuou e 

continua efetuando indevidamente descontos da contribuição 

previdenciária sobre o adicional noturno dos servidores públicos , 

requerendo o reclamante a restituição dos valores já pagos como 

contribuição previdenciária. Em contestação o reclamado alega 

possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de 

previdência, requerendo improcedência do pleito autoral. Compulsando os 

autos em analise aos documentos acostados, resta demostrado a 

veracidade dos fatos alegados na inicial, tendo em vista que o reclamante 

traz aos autos a documentação de servidor comprovando os descontos 

indevidos. Na hipótese dos autos, o precedente jurisprudencial vinculante 

é tratado no tema 163/STF, onde se fixou a seguinte tese jurídica em sede 

de Repercussão Geral : “ não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

publico, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade”. CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO NA APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO 

INCORPORÁVEIS AOS FUTUROS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 

ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NO TJPE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O entendimento dos 

Tribunais Superiores e desta Corte Estadual de Justiça se encontra 

pacificado no sentido de que é indevido o desconto previdenciário 

incidente sobre as parcelas indenizatórias ou as que não incorporem à 

remuneração do servidor, em virtude do caráter transitório delas. 2. Com 

efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 593.068/SC, sob a relatoria 

do Ministro Roberto Barroso, em 11.10.2018, catalogado no tema 163, com 

repercussão geral, aprovando a tese de que: "Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." 3. No caso 

concreto, restou configurado nos autos que houve descontos de 

contribuição previdenciária sobre gratificações não incorporáveis pagas 

aos autores, sendo o ato administrativo ora impugnado ilegal, uma vez que 

as citadas parcelas remuneratórias não são incorporadas aos proventos 
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de aposentadoria dos servidores públicos, o que comprova a 

impropriedade dos descontos previdenciários efetuados pelos réus. 3. No 

que tange ao termo inicial de incidência de juros de mora, falta interesse 

recursal aos agravantes, porquanto esse ponto já foi objeto de ajuste na 

decisão agravada. 4. Logo, não havendo reparo a ser feito na decisão 

recorrida, pois está em total sintonia com o atual entendimento das Cortes 

Superiores, o Agravo Interno deve ser desprovido. À unanimidade de 

votos (TJ-PE - AGT: 4853576 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de 

Sena, Data de Julgamento: 19/07/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 31/07/2019) Analisando os argumentos invocados na peça 

inicial e prova material arregimentada, entendo irrefutável o direito do 

reclamante, atraindo a tese firmada no tema 163/STF, submetido ao regime 

jurídico de Repercussão Geral. DISPOSITIVO Diante do breve exposto, 

com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: DETERMINAR a concessão da tutela de 

Evidência para suspensão do desconto de contribuição previdenciária 

sobre o adicional noturno do reclamante. DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica que autorize o reclamante a efetuar a incidência de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno. CONDENAR a 

reclamada a restituir os valores exigidos indevidamente nos últimos 5 

anos, atualizados pelo IPCA-E, bem como, a condenação em juros 

conforme art. 1-F da Lei 9.497, a incidir a partir desta decisão, extinguindo 

o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA FUNERARIA PAZ ETERNA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000540-48.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MARCOS ADRIANO DA 

SILVA REQUERIDO: EMPRESA FUNERARIA PAZ ETERNA LTDA - ME 

Vistos, Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Decido. A parte RECLAMANTE move a presente ação de 

indenização por danos morais contra a empresa RECLAMADA, alegando 

ter sofrido dano moral ante ao total desrespeito ao contrato de prestação 

de serviço existente entre as partes. Em contestação a parte reclamada 

argumentou que cumpriu com o contrato, e alega culpa de terceiro ao fato 

do corpo da mãe do reclamante, necessitar de preparo por conta da 

demora na viagem de traslado, motivo pela qual requer a improcedência 

dos pedidos. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista 

entender que existem elementos suficientes para o seu julgamento, 

conforme preleciona o artigo 355, inciso I, do NCPC. É certo que pelas 

regras do direito consumerista, o autor está dispensado de provar dolo ou 

culpa do agente, bastando somente provar o fato constitutivo do seu 

direito. Pois bem. No caso em comento verifica-se que razão assiste a 

parte reclamante, diante da falha na prestação de serviços. Com efeito, 

nota-se que apesar de a reclamada informar que não houve 

descumprimento do contrato, não traz aos autos nenhum documento 

capaz de combater as alegações do reclamante. Deste modo, tenho que a 

reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o 

art. 373, II, do NCPC. Como se não bastasse, a responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada não cumpriu com o 

contrato, dando ensejo ao dano moral, situação capaz de gerar angústia e 

sofrimento em razão da manifesta insegurança causada. Isso porque o 

Código de Defesa do Consumidor consagra a Teoria da Qualidade, a qual 

constitui fundamento da responsabilidade contratual e extracontratual dos 

fornecedores. Sobre o tema, oportuna a transcrição de excerto da obra 

da jurista Cláudia Lima Marques: “ Isto significa que ao fornecedor, no 

mercado de consumo, a lei impõe um dever de qualidade dos produtos e 

serviços que presta. Descumprindo este dever surgirão efeitos 

contratuais (inadimplemento contratual ou ônus de suportar os efeitos da 

garantia por vício) e extracontratuais. No que tange aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inaugural para: condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação válida, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000713-72.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MANOEL DOS SANTOS 

MARTINS REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos em sentença. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 

38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Conforme se depreende 

dos documentos acostados à inicial, o reclamante foi vitima de acidente, 

ficando acordado entre o reclamante e a reclamada que mesma 

ressarciria todo prejuízo do reclamante, pois o veiculo do reclamante deu 

perda total, se comprometendo a reclamada a pagar o equivalente de R$ 

15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) no entanto a reclamada só 

efetuou o deposito de R$ 13.477,40 (treze mil quatrocentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos), ao questionar com reclamada sobre a 

diferença, foi informado, que o valor pago era referente ao valor de 

mercado do bem, não havendo possibilidade alguma de negociação, 

requer o reclamante o valor remanescente do veiculo e indenização por 

danos morais. Em contestação a reclamada aduz que se envolveu em 

acidente automobilístico de responsabilidade da sra. Elis Júlio segurada da 

reclamada, e que foi efetuado o pagamento em consonância com o 

estipulado no contrato celebrado com a segurada Sra. Elis, isso porque o 

veiculo foi avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais), ocorre que o veiculo possuía débitos em aberto DPVAT 

de 2018 no valor de R$ 45,72; licenciamento de 2018 na quantia de R$ 

126,06; bem como (c) a importância de R$ 1.760,82 referente às multas 

administrativas, valores esses que devem ser descontados do montante 

indenizatório devido, razão pela qual requer que seja julgado improcedente 

os pedidos formulados pelo reclamante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Além disso, compete a parte reclamada alegar, em sua defesa todas as 

provas em direito admitidas, principalmente de natureza documental, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da 

parte autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. Conforme dicção dos artigos 336 e 341 do código de 

processo civil. Com efeito, a parte reclamada encartou aos autos provas 

de que efetuou o devido pagamento ao DETRAN/MT referente as multas, 

licenciamento e DPVAT do ano de 2018, referente ao automóvel em 

questão . Danos morais Não é caso, contudo, de ressarcimento por dano 

moral. Para que se viabilizasse, na espécie, pedido de reparação, seria 

necessária a comprovação do prejuízo moral, mediante demonstração 

cabal de que, do fato, decorreu dor e sofrimento físico e/ou emocional ao 

autor, com evidentes reflexos em sua vida pessoal, muito além do mero 

aborrecimento. Destarte, incumbia ao reclamante o esforço probatório no 

sentido de demonstrar tais danos, com reflexos em sua vida pessoal e/ou 

profissional, o que não ocorreu. Portanto, entendendo ausentes os 

requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC/02, não há que se falar em 

dano extrapatrimonial. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000412-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VALMIR KARLING 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relata o 

Reclamante que é assinante de tv por assinatura na modalidade pré-paga. 

Alega o requerente em dezembro de 2018, ao voltar de viajem, deixou sua 

TV funcionada, tendo em vista que já havia colocado o crédito aquele mês, 

se deparou com o serviço suspenso, tendo o reclamante efetuado uma 

recarga no valor de R$ 79,90 contudo o serviço não foi reestabelecido, e 

ao entrar em contato foi lhe informado que constava recarga, no dia 

24/01/2019 sem resposta alguma o reclamante efetuou mais uma recarga 

no valor de R$ 79,90, no entanto o serviço permaneceu bloqueado, tendo 

o reclamante entrado em contato com Sandro antenas , correspondente 

em sua nesta cidade, que enviou o comprovante de pagamento via e-mail . 

Aduz o reclamante que somente no dia 05/02/2019, o serviço foi 

restabelecido, contudo em 09/02/2019, foi suspenso novamente contudo 

para não ficar sem sinal o reclamante inseriu mais R$ 32,00, e no dia 

12/02/2019, sendo que até a data desta reclamação o serviço não foi 

restabelecido, por estes fatos, o reclamante requer que a reclamada seja 

condenada a obrigação de fazer, repetição indébito e indenização por 

danos morais. Restou infrutífera a conciliação. Em contestação a parte 

reclamada alega que o reclamante está em dia com pagamento do serviço, 

e que a falha apresentada se deu da necessidade de trocar o Hit de 

decoder no receptor de sinais, afirmar ainda não ter ocorrido negligência 

ou descaso, e que promoveu todos os atos e diligencias necessárias a 

resolução do problema, razão pela qual requer a improcedências dos 

pedidos autorais. Passo ao julgamento antecipado da lide, tendo em vista 

entender que existem elementos suficientes para o seu julgamento, 

conforme preleciona o artigo 355, inciso I, do NCPC. É certo que pelas 

regras do direito consumerista, o autor está dispensado de provar dolo ou 

culpa do agente, bastando somente provar o fato constitutivo do seu 

direito. Pois bem. No caso em comento verifica-se que razão assiste a 

parte reclamante, diante da falha na prestação de serviços, verificasse 

nas telas do sistema juntado pela reclamada que o problema foi 

identificado, bem com o reclamante não obteve êxito algum ao entrar em 

contato com a reclamada e sempre efetuado recarga, resta claro que a 

reclamada agiu com negligencia, pois tinha com saber do problema que 

estava ocorrendo no aparelho do reclamante, e mesmo assim se manteve 

inerte. Deste modo, resta de mostrador a falha da prestação de serviço, o 

qual causou danos ao requerente. Como se não bastasse, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada 

deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor, dando ensejo ao 

dano moral, situação capaz de gerar angústia e sofrimento em razão da 

manifesta insegurança causada. Tal responsabilidade é afastada apenas 

quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, 

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, 
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do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador 

do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. No 

pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no 

presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. 

No caso dos autos reclamada não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, motivo pelo qual restou caracterizada a 

falha na prestação de serviço. No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Destarte, 

restando demonstrado os pagamentos efetuados indevidamente pelo 

reclamante há que se reconhecer a procedência do pedido de repetição 

do indébito, determinando-se a restituição, em dobro, da referida quantia. 

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 

CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, 

a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação; CONDENAR a reclamada ao ressarcimento em dobro dos valores 

pagos indevidamente no valor de R$317,80 (trezentos e dezessete reais e 

oitenta centavos) corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação 

extinguindo o processo com resolução de mérito. DETERMINAR o 

restabelecimento do sinal de TV do reclamante no prazo de 24 horas, sob 

pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 ( duzentos reais ). Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000566-46.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ROGERIO PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de procedimento cível em tramitação neste Juizado 

Especial, objetivando reparação de danos materiais e morais causados 

pela reclamada. Preliminar de Extinção do Feito por Perda do Objeto. No 

que tange a preliminar de extinção por perda do objeto, rejeito-a, visto que 

do pedido inicial consta ação de indenização de danos morais e materiais. 

Tem-se que a requerente deseja a indenização ao danos morais e 

matérias, pelos os danos suportados e não obrigação de fazer. Dessa 

feita, resta afastada a preliminar. MÉRITO Pleiteia a parte autora 

indenização por danos morais e materiais em virtude da demora da 

entrega de sua moto, que é usada para serviço, tendo em vista que o 

reclamante é motoboy. Da simples análise da inicial e documentos já é 

possível concluir pela sua improcedência, uma vez que está estampado 

nos autos que nenhum transtorno ou prejuízo foi sofrido, já que sua moto 

foi entregue na data de 28/02/2019, conforme consta nos autos 

documento de entrega assinado pelo próprio reclamante. Apesar de alegar 

que os que recebeu a moto, mas que encontra-se com os mesmos 

defeitos, tendo que trabalhar com o veiculo no mesmo estado anterior ao 

concerto, não há nos autos sequer indício de prova de tais alegações. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). E, no caso vertente, não vislumbro, na hipótese, que o ocorrido 

tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto 

de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Os danos morais não são 

devidos, já que a situação narrada não passa de mero aborrecimento. 

Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e 

sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos 

em diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Portanto não há provas nos autos, do dano 

moral, nem dano material, aduzidos pelo reclamante em inicial. . Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002730-18.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MISAEL DE SOUZA ROSA 

PESCADA REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DERECISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

DOS proposta por MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA em desfavor 

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A No caso, não havendo vício 
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que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO Pleiteia a parte autora rescisão contratual c/c 

restituição dos valores pagos, por cancelamento de reserva de 

passagens aéreas , inicialmente o reclamante adquiriu passagens da 

empresa Dreams Tour e ficaram no valor de R$ 8.119,24 (oito mil cento e 

dezenove reais e vinte e quatro centavos), de acordo com extratos de 

cartão de crédito em anexo, e o pagamento com uma entrada de R$ 

2.546,74 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos), pago em 15 de julho de 2018, sendo o restante da compra mais 

5 parcelas de R$ 1.114,50 (mil cento e catorze reais e cinquenta 

centavos), com vencimentos respectivamente em 15/08/2018, 15/09/2018, 

15/10/2018, 15/11/2018 e 15/12/2018. O reclamante alega que 

cancelamento da reserva das passagens foi pedido no dia 18 de junho de 

2018, à apenas 28 horas após a compra da passagem, e confirmado com 

o comprovante em anexo da confirmação do cancelamento da reserva 

que foi enviado via e-mail para o e-mail do autor. A taxa de cancelamento 

proposta pela empresa é de U$ 375,00 dólares por passageiro, ou seja, 

U$ 1.500,00 dólares, considerada uma taxa absolutamente abusiva. Em 

contestação a reclamada afirma que o reclamante adquiriu passagens 

aéreas através de tarifa promocional, e que por mera liberalidade optou 

pela menor tarifa vigente a época da compra, e que na qualidade de tarifa 

promocional possui penalidades para eventual pedido de reembolso, e que 

as tarifas reduzidas, abaixo do normalmente comercializado, cujas as 

condições foram aceitas no momento da compra. Analisando o site da 

reclamada, é possível perceber que as regras das compras por tarifas 

promocionais são bem claras, estando estampadas em esquema didático, 

em letras coloridas, com fácil visualização e entendimento. Nesse norte, 

tenho que a multa estipulada, no caso concreto, não se mostra abusiva. A 

propósito: Ementa: Passagem aérea. Tarifa promocional. Cancelamento. 

Reembolso. 1 – Não é abusivo escalonamento da passagem em tarifas, 

restringindo a possibilidade de desistência do contrato, pois beneficia 

tanto o fornecedor do serviço como o consumidor. 2 - Se o consumidor 

opta por adquirir passagem mais barata, sujeita-se, por livre escolha, a 

ônus em caso de eventual cancelamento, como o não reembolso do preço, 

ou retenção de percentual ou valor para alteração da data. 3 – Apelação 

não provida. (TJ/DF – APELAÇÃO 20140110527769. Publicação 

17/03/2015) Ora, a empresa requerida é notoriamente concessionária do 

serviço público de transporte aéreo, conforme o disposto no Art. 175 da 

Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), donde há de obedecer 

a esse diploma normativo e bem assim aos atos normativos editados pelos 

órgãos reguladores da aviação civil brasileira, sobrando que deve 

sujeitar-se, apenas de forma mediata, às disposições do Código Civil. 

Nessa linha de raciocínio, e tendo por parâmetro o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, além do que prescrevem os Artigos 18 e 19 da Lei 

Complementar nº 97/99, o Comando da Aeronáutica editou a Portaria 

676/GC-5, de 13 de novembro de 2000, dispondo especificamente sobre o 

reembolso por desistência do passageiro, in verbis: “Art. 7, º§ 2º § 2º O 

reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às 

eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação.” Sendo 

assim, em se tratando de tarifas promocionais, não há limites para o 

montante a ser retido como parte do valor que seria reembolsado em prol 

do passageiro, a título compensatório. Assim, não identifico conduta que 

possa caracterizar ilícito passível de reparação, pelo que entendo pela 

improcedência da inicial. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA das 

pretensões iniciais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PALACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000606-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JEFFERSON PALACIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de procedimento cível em tramitação neste Juizado 

Especial, objetivando reparação de danos morais causados pela 

reclamada. PRELIMINARES - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA 

1º RECLAMADA. No caso, trata-se de Reclamação, que vem embasada 

nas disposições ínsitas no art. 18, 19 e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de 

Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fornecedor, fabricante e prestador de serviços, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por defeitos/vícios ou falha na prestação de 

serviços, relativos aos produtos e serviços. PRELIMINAR - 

INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 1º RECLAMADA. 

No que tange a preliminar de incompetência em razão da matéria, entendo 

que não deve prosperar, uma vez que o conteúdo probatório colacionado 

é suficiente para o julgamento da lide. Portando rejeito as preliminares 

suscitadas. PRELIMINAR- DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO 

OBJETO 2º RECLAMADA. No que tange a preliminar de extinção por perda 

do objeto, rejeito-a, visto que do pedido inicial consta ação de indenização 

de danos morais. Tem-se que a requerente deseja a indenização ao danos 

morais pelos os danos suportados e não obrigação de fazer. . FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR 1º RECLAMADA. A preliminar arguida pela reclamada 

não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Dessa feita, 

restam afastadas as preliminares. MÉRITO Pleiteia a parte autora 

indenização por danos morais em virtude da demora da entrega de seus 

monitores que estão na assistência técnica da 2º reclamada, Da simples 

análise da inicial e documentos já é possível concluir pela sua 

improcedência, uma vez que não se comprova nos autos nenhum 

transtorno ou prejuízo foi sofrido, que possa gerar dano moral. No entanto 

em contestação a 2º reclamada na data de 21/05/2019 junta aos autos 

comprovante de devolução dos valores referente a 2 monitores e 

comprovante de troca referente a 3 monitores. Apesar de alegar em 

impugnação que a devolução do dinheiro dos monitores do qual a 

reclamada se refere não se trata dos monitores descritos na inicial, pois 

trata-se de outros produtos, não há nos autos sequer indício de prova de 

tais alegações. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). E, no caso vertente, não vislumbro, na hipótese, 

que o ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento 

exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da 

demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. Os 

danos morais não são devidos, já que a situação narrada não passa de 

mero aborrecimento. Aliás, a história revela e é certo que a vida em 

sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Portanto 

não há provas nos autos, do dano moral, aduzidos pelo reclamante em 

inicial. . Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCO ROMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000490-90.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSANGELA FRANCO 

ROMERO REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de procedimento cível em tramitação neste 

Juizado Especial, objetivando reparação de danos morais e materiais 

causados pela reclamada. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL Não há que se 

falar em inépcia da inicial, visto que houve ampla defesa, sendo certo que 

a forma como foram narrados os fatos na exordial em nada prejudicou a 

defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da 

demanda, razão pela qual afasto a preliminar. Dessa feita, resta afastada 

a preliminar. MÉRITO Pleiteia a parte autora indenização por danos morais 

e materiais, pois alega que em junho de 2017 efetuou compra de um 

celular pelo site da reclamada no valor de R$499,00(quatrocentos e 

noventa e nove reais), e que não recebeu o produto, ao entrar em contato 

por telefone, a empresa informou que não havia nenhum registro de 

compra. Da simples análise da inicial e documentos já é possível concluir 

pela sua improcedência, uma vez que não se comprova nos autos nenhum 

negocio realizado com a reclamada, não podendo ser responsabilizada 

pelo transtorno ou prejuízo sofrido pela reclamante. Apesar de alegar em 

impugnação ser vitima de fraude, não há nos autos sequer indício de 

provas que possa responsabilizar a reclamada. A jurisprudência é neste 

sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Não sem propósito, a 

parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Quanto aos danos morais 

não são devidos, já que a situação narrada não se pode responsabilizar a 

reclamada pelo dissabor da reclamante. . Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001534-76.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLEISON DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO 

INDEVIDO, proposta por CLEISON DE OLIVEIRA LIMA contra BANCO PAN 

S.A relata o reclamante possui descontos diretamente em seu holerite 

desde o ano 2014, no entanto o reclamante desconhece a origem destes 

empréstimos. Alega ainda os descontos chegaram ao valor de 

R$12.171,89 (doze mil cento e setenta e um reais e oitenta e nove 

centavos), já corrigido pelo INPC e com juros de 1% a partir de cada 

desembolso. A Reclamada alega apesar da alegação autoral de 

desconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, deve-se 

ressaltar que a parte autora é titular do cartão de crédito consignado 4218 

**** **** 4018, contratado desde o ano de 2010 – a reclamada junta, 

faturas detalhadas e demais documentos de quando a dívida era de 

competência do Banco Cruzeiro do Sul. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. No que tange a incompetência do Juizado 

Especial, fundada na tese de que há necessidade de produção de prova 

pericial complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as provas 

produzidas até o momento processual são hábeis para julgamento da lide. 

Passo ao exame de Mérito. MÉRITO Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no 

Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que entender 

mais justa e equânime (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico 

que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 

115:207). Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde o reclamado está mais apto a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da análise dos autos, verifica-se que o Banco Pan 

S/A adquiriu os direitos creditórios sobre a carteira de cartão de crédito 

consignado do Banco Cruzeiro do Sul, sendo que a parte Reclamante 

possuía um cartão de crédito consignado 4218 **** **** 4018, desde o ano 

de 2010, relação contratual devidamente provada nos documentos 

juntados pela parte reclamada, a parte ingressou discutindo a dívida e 

incorreu em erro devido a mudança do NOME inserido nos descontos da 

folha de pagamento. A parte reclamada prova por todos os documentos 

juntados aos autos que a dívida foi contraída pelo reclamante, 

evidenciando a ausência de verossimilhança em suas alegações. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida no pedido inicial, extinguindo-se o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001926-16.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LEANDRO QUEIROZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355 inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Diante da ausência de preliminares, 

passo a analisar o MÉRITO da demanda. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. A parte reclamante alega que contratou os serviços de transporte 

aéreo da reclamada, referente uma passagem aérea, saída de Cuiabá-MT, 

com escala em Brasília-DF, e destino final para cidade de Natal-RN. Alega 

que reclamante que seu retorno estava previsto para o dia 23 de Abril 

2019, e ao aguardar o horário previsto que era as 13hs00min, o 

reclamante descobriu que a empresa aérea havia cancelado o voo, tendo 

o reclamante esperado 17 horas no aeroporto, sem alimentação ou 

acomodação. Ao chegar em Guarulhos –SP, já no dia 24, foi informado 

pelas atendentes da reclamada que deveria se deslocar para o aeroporto 

de Congonhas-SP, uma hora de distancia do aeroporto de Guarulhos , 

para embarcar em voo que havia sido realocado, desta vez na companhia 

aérea GOL, ao chegar no aeroporto foi informado que não havia nenhuma 

reserva em nome do reclamante, tendo o reclamante ficado o dia todo no 

aeroporto de Congonhas, aguardando resposta, tendo buscado ajuda até 

no juizado especial civil, localizado no aeroporto. Aduz o reclamante que 

não tinha dinheiro para comprar outra passagem de volta para Cuiabá, 

nem ao menos para custear despesa extraordinária , fincando mais de 24 

horas sem tomar banho e sem se alimentar, somente após muito tempo o 

reclamante recebeu ligação da empresa, dizendo que havia conseguido 

voo para Cuiabá para o dia 24/04/2019 as 23hs 45min, tendo ao final de 

todo o transtorno restado em 48 horas sem assistência alguma da 

reclamada. Restou infrutífera a conciliação Em contestação, a reclamada 

informou que o problema no cumprimento dos voos adquiridos da 

empresa, que entrou em recuperação judicial no mês de dezembro de 

2018, no entanto a empresa continuou a cumprir com seus voos e a 

vender bilhetes, sem qualquer óbice dos órgãos reguladores, sendo 

somente em meados de abril de 2019 a ANAC emitiu comunicado de que a 

venda de bilhetes estavam suspenso, não divulgando amplamente os voos 

alterados e cancelados , não havendo como comunicar previamente os 

passageiros. Alega a reclamada que a ANAC já tinha conhecimento desde 

janeiro de 2019, de que as movimentações nos bens da empresa que 

foram sendo realizadas ao longo da recuperação judicial, já causariam 

problemas no cumprimento do voo, contudo, não emitiu nenhum 

comunicado de que a venda dos bilhetes deveria ser suspensa. Aduz 

ainda a ilegitimidade passiva da CVC, alegando que a mesma não possui 

qualquer poder de gerencia sobre as alterações e cancelamentos de 

voos. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que não deve 

ser acolhida, pois os fatos por ela aventados na contestação constituem 

fortuito interno, isto é, riscos inerentes à operação empresarial, e não 

afastam a responsabilidade objetiva e solidária dentre os fornecedores de 

serviços. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de 

que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente 

no pleito à indenização por danos morais por defeito na prestação do 

serviço contratado. Da análise dos autos verifico verossímeis as 

assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços da 

Reclamada, considerando que a Reclamada não comprova 

suficientemente suas alegações , sendo o voo do Reclamante cancelado, 

não disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, 

da forma como contratada, tendo que aguardar horas para embarcar em 

outro voo. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a atraso 

prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de serviço 

da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade. Imperioso 

registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser considerado 

um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao vender uma 

passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, 

no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados 

pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente 

alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam 

cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia 

aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 

anteriormente. Nesse sentido: ATRASO DE VOO. DOZE HORAS. MAU 

TEMPO COMPROVADO. FORÇA MAIOR. FALTA DE INFORMAÇÕES. 

ASSISTÊNCIA ADEQUADA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Conquanto a requerida tenha comprovado que o atraso do voo ocorreu em 

virtude das más condições climáticas, não demostrou ter prestado a 

assistência e as informações devidas ao consumidor, que permaneceu 

doze horas no aeroporto. A indenização fixada em R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) atende os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016, Turma Recursal Única, Relator Nelson 

Dorigatti, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016) Assim, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Assim, no que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Quanto aos lucros cessantes referente a 2 dias de trabalho do 
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reclamante, entendo que não restou demonstrado, não havendo nos autos 

nada que comprove a alegação do reclamante . Ante o exposto, com 

fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR as Reclamadas a, 

solidariamente, pagarem o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-19.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001984-19.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FLAVIO VIEIRA LIMA 

REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se na espécie de 

Ação de Ressarcimento de valores pagos, visando o Reclamante ser 

restituído pelo vicio do produto adquirido da reclamada. A reclamada em 

contestação alega em sede preliminar incompetência do juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, contudo rejeito a 

preliminar arguida, uma vez que as provas existentes nos autos se 

mostram suficientes para a elucidação da questão. Preliminar rejeitada. 

Consta da inicial que o reclamante na data de 18/06/2018, adquiriu um 

notebook, com garantia de 1 ano, pelo valor de R$ 2.399,00 ( dois mil 

trezentos e noventa e nove reais), transcorrido 11 meses da compra o 

produto começou a apresentar defeitos na bateria, razão pela qual o 

reclamante levou o produto até a assistência técnica. Alega o reclamante 

que a reclamada alega que o produto possui uma senha BIOS, razão pela 

qual não consegue acessar os dados do aparelho, e que o reclamante 

teria que pagar o valor de R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais) para efetuar 

a troca da placa mãe. Ocorre que o reclamante não aceita, pois o produto 

está na garantia, e desconhece registro de senha, razão pela qual o 

reclamante pleiteia a restituição do valor pago pelo produto. Contestando a 

inicial a Reclamada alega, que o produto foi encaminhado a assistência 

técnica e foi possível concluir que os problemas apresentados não 

decorrem de vício do produto e sim oxidação dos componentes internos 

do aparelho decorrente de mau uso por parte do reclamante . Dá analise 

dos autos verifica-se que existe o lado de profissional técnico 

constatando o problema, e o reclamante deixa de apresentar prova em 

contrapartida de que a situação é decorrente de outra origem. Ora, não 

sendo produzida outra prova capaz de respaldar a alegação autoral, há 

de presumir que as informações do profissional técnico que analisou o 

produto em todas suas especificidades retratam a realidade, isto é, que o 

problema noticiado decorre do uso inadequado do produto, situação essa 

que afasta a responsabilidade do fornecedor. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. MAU USO DO EQUIPAMENTO 

EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, 

APONTANDO DANOS NA PLACA DO APARELHO. SITUAÇÃO NÃO 

COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À 

MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO 

LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. 

Cuidam-se os autos de ação na qual narrou o autor que adquiriu um 

celular smartphone, marca Alcatel, que pouco tempo depois apresentou 

defeito. Levado à assistência técnica, o conserto foi negado, em razão da 

constatação de que houve oxidação da placa do aparelho, culminando na 

perda da garantia. 2. A par do conjunto probatório, embora se trate de 

clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é 

dispensado o dever do autor de fazer prova quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, o que não foi 

observado nos autos. 3. Partindo-se desse ponto, não se pode 

fundamentar um juízo de procedência, exclusivamente a partir das 

alegações da parte demandante, sobretudo quando existe um laudo 

técnico atestando o uso inadequado do produto, contendo as 

correspondentes fotografias que avalizam as conclusões do laudo. 

Verifica-se do laudo acostado às fls. 08/09 que o aparelho celular 

apresentava danos oxidação em diversos componentes, sendo plausível 

concluir, até mesmo pelo pouco tempo de uso (pouco mais de trinta dias), 

que tenha sido utilizado ou manuseado de forma inadequada. 4. Não foi 

produzida qualquer prova de que o problema reclamado tenha outra 

origem. Vale dizer que o laudo foi apresentado por profissional da 

assistência técnica especializada, que analisou o produto em todas suas 

especificidades, cuja idoneidade deve ser presumida, à míngua de outros 

elementos que infirmem o que foi constatado. 5. Logo, diagnosticado que o 

problema apresentado no produto decorre de manuseio inadequado, a 

situação autoriza a exclusão da responsabilidade do fornecedor pela 

avaria, em razão da ausência de nexo causal, pressuposto básico da 

responsabilidade civil, descabendo a devolução do valor pago. 6. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO/VÍCIO. 

AQUISIÇÃO DE CELULAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO REMETE Á IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

LAUDO TÉCNICO APONTA MAU USO (OXIDAÇÃO - CONTATO COM 

LÍQUIDO). CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. VEDADA A 

MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA PELA IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO EXTINTIVA MANTIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006876619, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 25/07/2017). 7. Sentença mantida, a teor do disposto no art. 46 

da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007303225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Importante frisar, que embora o 

artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo a parte 

Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados na exordial. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de previsão contratual para cobertura do sinistro 

objeto do processo e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil, para o 

ressarcimento do produto. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, extinguindo o processo 

com resolução do mérito. Deixo de condenar ao pagamento dos 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO DE BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARRUDA LIMA OAB - MT23001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000580-30.2019.8.11.0013. INTERESSADO: ADEMIR FRANCISCO DE 

BRITO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais, 

proposta por Ademir Francisco de Brito em face de Estado de Mato 

Grosso. Fundamento. Decido. O reclamante busca o ressarcimento dos 

danos sofridos em função de cobrança indevida por meio de execução 

fiscal, onde foi boqueado em suas contas os valores de R$ 26.320,75 

(vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), na 

Conta Corrente nº: 0009021-2, Agência nº: 1457, Banco Bradesco e o 

valor de R$4.077,41 (quatro mil, setenta e sete reais e quarenta e um 

centavos), na Conta Corrente nº: 46297-7,Agência nº: 0805, Banco 

Sicredi. No entanto foi realizado pedido de desbloqueio dos valores por 

meio de processo judicial, e comprovado que na época da constituição da 

divida o reclamante não participava mais do quadro societário da empresa. 

Onde na ocasião a própria PGE, reconheceu que o dinheiro foi bloqueado 

erroneamente nas contas do reclamante, razão pela qual busca o 

ressarcimento dos danos matérias e morais suportados, pela ilegalidade 

sofrida. Em contestação a reclamada, admite que o bloqueio na conta do 

reclamante foi realizado de maneira errônea, e que no entanto o erro foi 

reconhecido e sando, requerendo a improcedência dos pedidos em face 

dos danos morais e matérias , sob a alegação de não foram comprovados. 

RESPONSABILDIADE OBJETIVA: O Estado responde objetivamente, na 

seara cível, por danos causados por seus agentes, em exercício da 

função ou em razão dela, sendo desnecessária a aferição de culpa do 

causador dos danos. É o disposto no artigo 37, Parágrafo 6º da 

Constituição, que trata sobre a responsabilidade civil objetiva do ente de 

direito público. Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso em comento o 

Reclamado seria o causador dos danos morais sofridos pelo reclamante 

em virtude de determinação de bloqueio judicial em contas bancárias, de 

forma indevida. Reconhecido o nexo causal entre a conduta omissiva do 

reclamado, por meio do Poder Judiciário, e os danos suportados pelo 

reclamante, restou estabelecida a responsabilização civil e o dever de 

indenizar atribuído ao reclamado. No pertinente aos danos morais, sua 

reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da ilegalidade praticada pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. De mesmo modo, há que se reconhecer a 

procedência, dos danos matérias, que foram provados na inicial, por meio 

de documentação juntada pelo reclamante, qual seja, R$ 26.333,00 (Vinte 

e seis mil trezentos e trinta e três reais). Diante do exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a reclamada a pagar a 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

RESTITUIR a quantia de R$ 26.333,00 (vinte e seis mil trezentos e trinta e 

três reais), pelos danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução 

de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002842-84.2018.8.11.0013. REQUERENTE: ROBSON DE SOUZA 

LASCOSQUE REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 

SOCIEDADE ANONIMA Vistos; Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta por ROBSON DE SOUZA 

LASCOSQUE em desfavor de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS 

SOCIEDADE ANONIMA, objetivando declaração de inexistência de débito e 

requer indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante alega 

que desconhece que tenha algum débito com a empresa reclamada, e que 

a negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação encartou aos autos telas sistêmicas com 

detalhamento dos serviços prestados, onde afirma que o reclamante foi 

titular da instalação nº 6977480, no período de 10/06/1992 a 13/12/2015, 

prova -suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e a 

regularidade do débito apontado na inicial, visto que, trata se de elementos 

que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Contudo, em que 

pese à alegação da reclamante de que desconhece a referida divida com 
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a reclamada não merece acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete à 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o 

que não o fez em momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das 

cobranças do reclamado. Assim não há como se acolher a declaração de 

inexistência de relação jurídica. No que se refere à notificação prévia, 

esclareço que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, 

§2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, 

entendimento que inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade 

no que tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade 

da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. Destarte, caminho não há 

se não o da improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Revogo 

qualquer liminar anteriormente deferida. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR TENORIO (REQUERIDO)

ADEMIR TENORIO 53614194191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000509-62.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: ADEMIR TENORIO 

53614194191, ADEMIR TENORIO Vistos, etc. RELATÓRIO Dispensado nos 

termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

interposta por GAUCHA DIESEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE 

AUTOPEÇAS LTDA-ME em desfavor de ADEMIR TENORIO. Fundamento. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

síntese, sustenta a parte reclamante que é credora da parte reclamada no 

montante de R$3.999,98 (três mil e novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e oito centavos) oriunda de não pagamento de contratação de 

serviços mecânico. O reclamado em sua defesa alega existência de 

compromisso com o reclamante, que na época não foi pago. Resta 

incontroverso nos autos as alegações do reclamado, sendo necessário 

audiência de instrução e julgamento, onde restou comprovado a existência 

da divida alegada pelo reclamante. Da análise dos autos, verifico que 

razão assiste ao reclamante, de modo que os valores requeridos na inicial 

são devidos ante a existência do referido débito, que foram comprovados 

pelo reclamante através de notas assinadas pelo reclamado. Por tais 

motivos, entendo pela procedência do pedido de forma integral ao exposto 

na inicial, devendo o reclamado pagar o valor de R$ 3.999,98(três mil e 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido 

de juros e correção monetária. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão contida na peça inicial e, por consequência, pela 

CONDENAÇÃO do reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 

3.999,98(três mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos) acrescido de juros e correção monetária, devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da 

última atualização, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002632-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002632-96.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO proposta MARIA DE LURDES SILVA FERREIRA em face 

CAB PONTES E LACERDA LTDA. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, uma vez que a prova dos autos basta para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL Não há que se falar em necessidade de produção de prova 

pericial, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da causa. MÉRITO Pleiteia a reclamante a danos matérias, 

referente as faturas do mês de junho no valor R$ 3.973,54 ( três mil 

novecentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavo), que está 

em aberto, e a fatura do mês de Julho no valor de R$4.499,82 ( quatro mil 

quatrocentos e noventa e nove e oitenta e dois centavos) , onde foi 

constatado que o consumo excessivo foi o rompimento de um cano, onde 

na ocasião a reclamada acordou com a reclamante que e reduziu a conta 

para o valor de R$46,60 ( quarenta e seis reais e sessenta centavos). No 

entanto a reclamante vem tentado acordar com a reclamada a redução da 

fatura referente ao mês de junho para o valor de R$ 200,00 ( duzentos 

reais), pois não possui condições de pagar , no entanto a reclamada se 

nega. A reclamada apresentou contestação, afirmando, que procedeu a 

cobrança com base no real consumo do serviço, medido e lido por 

aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo Inmetro. Alega ainda que 

foi realizada vistoria no hidrômetro e a realização de teste na ligação no 

estabelecimento da reclamante, não tendo nenhuma irregularidade, aduz 

que o aumento do consumo ocorreu por fatores alheios a concessionaria, 

e de responsabilidade exclusiva da reclamante. Contudo, analisando os 

documentos Id. 24185902 de verifica-se que na data de 09/09/2019 o 

imóvel da recorrente foi vistoriado, ocasião em que foi constatada a 

ocorrência de vazamento, e que o hidrômetro estava girando rápido. Pela 

análise atenta do histórico da reclamante é visível que a media de 

consumo é bem inferior, as faturas aqui questionadas pela reclamante. 

Ora, como é sabido, mas necessário ressaltar, são muitos os fatores que 

elevam o consumo de água da residência, entre elas a negligência no trato 

com torneiras, mangueiras, tubulações que, se não utilizadas 

corretamente, podem elevar sensivelmente o consumo de um mês para o 

outro. No entanto se verifica que o aumento do consumo lançado na fatura 

dos mês de junho/ julho decorreu não de eventual consumo excessivo, 

mas sim do vazamento de água na rede interna do imóvel. Assim, se não 

há elementos que indiquem problemas no hidrômetro, tendo a reclamada 

apresentado provas suficientes para análise da demanda, impossível 

acolher a pretensão da parte autora. Ante o exposto, opino pela REJEIÇÃO 

DA PRELIMINAR arguida pela reclamada e pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de 

que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço 

em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. DETERMINO 

que não haja suspenção do abastecimento da reclamante com relação aos 

débitos referente aos meses de Junho / Julho de 2019. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO LAZAROTTO BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLY TEODORO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000409-44.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DIONISIO LAZAROTTO 

BALDIN REQUERIDO: ELLY TEODORO DE ANDRADE Vistos, etc. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 

9.099/95. Não havendo a necessidade de produção de provas outras que 

não as já colacionadas aos autos, passo a decidir a presente ação com 

arrimo no art. 355, I do CPC. MÉRITO. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, 

objetivando indenização moral ante aos danos suportados pelo 

reclamante. O reclamante relata que em meados do ano de 2016, celebrou 

com o reclamado contrato verbal de compra e venda de um trator, ficando 

acordado nos seguintes termos o Valor do trator seria R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais), o promovente se propôs a pagar tal valor dando como 

entrada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); um cheque no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais)com vencimento para20/07/2016; e mais um 

cheque no valor de R$ 20.000,000 (vinte mil reais)pré-datado para 

20/09/2016. Alega o reclamante que na época o reclamado garantiu que o 

trator estava com bom funcionamento, ocorre que ao receber o trator em 

sua propriedade notou que o mesmo apresentava sérios problemas, 

estando inapto para o trabalho, sendo encaminhado para o conserto, 

sendo os custos valor próximo a R$ 7.000,00 (sete mil reais), no entanto o 

reclamado se negou a abater no valor pago. Aduz o reclamante que diante 

da divergência, o reclamado decidiu por não depositar os cheques, até 

que ambos chegassem a um acordo, no entanto o reclamado depositou os 

cheques, que foram devolvidos por motivo 11, e ainda foi até a delegacia e 

registrou boletim de ocorrências alegando que o reclamante estaria 

incurso as sanções do art.171 do CP. Relata o reclamante que em seguida 

foi feita a ordem de apreensão do trator, que ainda estava na oficina, já 

com os devidos reparos feitos, ficando o reclamante sem o trator, com as 

despesas da oficina, e não recebeu de volta os cheques, por estas 

razões o reclamante pleiteia por indenização pelos danos morais e 

materiais suportados. Em contestação o reclamado alega que diferente do 

que alega o reclamante, o trator foi para sua propriedade e lá trabalhou 

por vários dias, e que a danificação foi causada por uma colisão em uma 

árvore, e que o trator estava sendo conduzido pelo filho do reclamante, e 

que após a colisão o trator foi levado para oficina, e que o reclamante 

tenta responsabilizar o mesmo pelos danos causados, sendo o trator 

entregue ao reclamante em perfeitas condições, por estas razões requer 

a improcedência da presente ação. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Em suma, a parte reclamada não prova 

suas alegações , de molde a propiciar o afastamento das teses lançadas 

na inicial. In casu, competia a parte Ré trazer provas aos autos de fato 

extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. DANOS 

MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Destarte, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de valor de 

R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), a título de indenização por DANOS 

MATERIAIS, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, 

desde o desembolso e juros de mora a partir da citação e a título de 

indenização por DANOS MORAIS o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso. RESTITUIR ao reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebidos a titulo de entrada na 

venda do trator. DETERMINAR que o reclamado devolva imediatamente 

cártulas de nº 850393, Conta Corrente nº 6076-3, valor R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) de titularidade de L. EDILENE PEREIRA DAN-ME e nº 
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850394, Conta Corrente nº 6076-3, valor R$ 3.000,00 (três mil reais) de 

titularidade de L. EDILENE PEREIRA DAN-ME, sob pena de multa, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

S & R GOLD LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SENILTON VICENTE DE SOUZA OAB - MT0004744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000859-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: S & R GOLD LTDA - EPP 

REQUERIDO: JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ Visto; Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95 e, estando o processo 

formalmente em ordem, passo a fundamentar e a decidir. F U N D A M E N 

T O Trata-se de ação de reparação de danos por acidente de veiculo c/c 

pedido de lucros cessantes, efetivada pela parte reclamante, decorrente 

de acidente automobilístico. Alega o reclamante que o veiculo é de 

locação, e usa para transporte de passageiros, e que devido aos danos 

causados ao veiculo, este ficou parado 07 dias para reparos mecânicos, 

deixando assim o reclamante de auferir rendimentos. Dessa forma pede a 

condenação do reclamado, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

7.205,33 (sete mil duzentos e cinco reais e trinta e três centavos). Em 

contestação o reclamado alega ausência de responsabilidade civil do 

proprietário do veiculo utilizado por terceiro, aduzindo que no momento do 

acidente quem dirigia o veiculo era um terceiro, o Sr, Claudemilson merino 

dos santos, e que a responsabilidade pelo dano compete não compete a 

ele ora requerido, mas sim por aquele que cometeu o ilícito. Pois bem. No 

mérito, verifico o boletim de ocorrência, atestam a realidade dos fatos 

arguidos na exordial. Ademais, nos termos do art. 333, inciso II do CPC, o 

ônus da prova, no caso, competia à reclamada, que deveria desconstituir 

o direito da parte reclamante informou em inicial. É pacifico o entendimento 

que tanto o condutor quanto o proprietário do veículo podem figurar no 

polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de 

trânsito. Em que pese a conclusão a que chegou o Boletim de ocorrência , 

no sentido de que a culpa foi do condutor do veículo, o proprietário que o 

cedeu, ainda que a título de empréstimo gratuito, responde objetivamente 

pelo dano causado, independentemente da comprovação da culpa, basta 

a demonstração de que o dano realmente ocorreu e a sua relação de 

causalidade com o acidente que, como já dito, ficaram claramente 

comprovados nos autos. Em perfeita sintonia com a jurisprudência 

consolidada no C. STJ tem reconhecido a responsabilidade objetiva e 

solidária do proprietário do veículo, nas hipóteses de acidente de trânsito 

causado por terceiro condutor. Vale ressaltar, inicialmente, que a 

alegação do reclamado de que o condutor do veículo, necessariamente, 

teria que figurar no polo passivo da lite, sustentando a sua ilegitimidade 

passiva ad causam, não procede. É pacifico o entendimento que tanto o 

condutor quanto o proprietário do veículo podem figurar no polo passivo 

da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. 

Destarte, caminho outro não há senão o da procedência do pedido. 

DISPOSITIVO Pelas razões acima expostas e mais que dos autos constam, 

julgo PROCEDENTE a presente ação. Condeno o reclamado ao pagamento 

da importância de R$ 7.205,33 (sete mil duzentos e cinco reais e trinta e 

três centavos), com correção monetária pelo INPC e, juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação válida. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001486-20.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTIANO DUTRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE GOIAS Vistos, Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. REVELIA Nota-se que o reclamado foi regularmente 

citado, deixando de apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, 

dessa forma, revel. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata 

de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Analisando os documentos anexados à inicial é suficiente para confirmar 

o direito, diante da revelia da reclamada, entendo pela condenação do 

reclamado ao pagamento de indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) acrescidos de juros e correção monetária. Condenação do 

reclamado restituição do valor de R$182,78(cento e oitenta e dois reais e 

setenta e oito centavos) acrescidos de juros e correção monetária. Ante o 

exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da parte reclamada, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a titulo de dano moral devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC desde a propositura da ação e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, CONDENAR o reclamado a 

restituir à parte reclamante o valor de R$182,78 (cento e oitenta e dois 

reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros legais, a partir do desembolso, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 
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advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Apesar da revelia 

da parte ré, determino seja realizada intimação pessoal quanto a esta 

sentença, expedindo-se carta precatória para intimação. Pontes e 

Lacerda/MT, 27 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30286 Nr: 1090-38.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nunes da Silva, Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Almeida Moura Di 

Latella - OAB:50.802, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:/MG - 

63.440

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para apresentar os 

cálculos atuallizado para fins de cumprimento da decisão derradeira

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 2047-29.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77153

 VISTO,

Considerando o teor da certidão de fl. 56 e ausência de manifestação da 

autora, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77218 Nr: 2094-03.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77218

 VISTO,

Considerando o Transito em julgado do acordão (fl. 62) e ausência de 

manifestação da autora (fl. 64), ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77135 Nr: 2032-60.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FENICIA WA’UTOMODZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Código 77135

 VISTO,

Considerando o teor da certidão de fl. 110, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas anotações de estilo.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61198 Nr: 887-42.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Devid Antonio Riva 

Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Carlotto Correa - 

OAB:14144/MT

 Código 61198

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada por UNIÃO-FAZENDA NACIONAL em 

face de PEDREIRA VITÓRIA LTDA-ME E DEVID ANTONIO RIVA VIECILI, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que o exequente informou o adimplemento 

total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção da presente 

execução fiscal fl.142.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte a parte credora 

postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II c/c artigo 513 

caput do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução fiscal, com resolução de mérito, haja vista o pagamento do 

crédito tributário.

Ademais, defiro o pedido para levantamento de eventuais penhoras 

existentes em nome do executado, bem como o desbloqueio de contas, 

relacionados com a CDA em anexo de fl.143.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Às providências cumpra-se.

 Poxoréu/MT ¬¬¬____ de __________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 83373 Nr: 601-20.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wana Ferreira Maciel - 

OAB:MT/25441/O

 Processo nº 601-20.2019.811.0014 (Código 83373)
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Vistos.

À vista do teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 

22/08/2017, suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca, por prazo indeterminado, bem como, considerando que, à 

fl. 46, o denunciado declinou não possui condições financeiras para 

custear assistência jurídica, NOMEIO a Dra. WANA FERREIRA MACIEL - 

OAB/MT 25.441/o, para atuar em favor dos interesses do denunciado

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o artigo 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Caso o denunciado alegue alguma das matérias previstas pelo artigo 397 

do CPP, abra-se vistas ao MPE para, querendo, impugnar, no legal e, após, 

conclusos para deliberação. Na hipótese de a defesa dar-se por simples 

negativa geral, sem suscitar qualquer das matérias previstas no artigo 

mencionado, venham-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução.

Por fim, em observância ao item 7.1, da Tabela XIX da Ordem dos 

Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019, fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10 (dez) URH.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000058-06.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RODOPEM AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

ELIA GARCIA BRIANTI (IMPETRANTE)

MARCOS ROBERTO BRIANTI (IMPETRANTE)

ROBERTO VALDECIR BRIANTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(IMPETRADO)

HERALDO KIEFER (IMPETRADO)

 

Processo nº: 1000058-06.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Mandado de 

Segurança Impetrante: Roberto Valdecir Brianti e outros Impetrado: 

Heraldo Kiefer Vistos etc. 1. Estes autos vieram a mim conclusos em 

virtude do afastamento autorizado da magistrada titular da Primeira Vara, 

legitimando-se, destarte, a deliberação por parte deste magistrado, 

substituto imediato. 2. Entendo prudente a colheita de informes prévios à 

autoridade apontada como coatora, justamente para melhor embasar o 

provimento jurisdicional urgente a ser concedido. 3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) 

coatora(s) para que, no prazo de 03 (três) dias, preste(m) informações 

que entenderem necessárias, enviando-lhes cópia da inicial e dos 

documentos que a acompanham. b. Com a juntada, apreciarei o pedido de 

medida liminar e darei o curso procedimental legal. 4. Publique-se e 

cumpra-se, com urgência. São José do Rio Claro, 24 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000175-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JASCILENE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

A. C. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84524 Nr: 214-45.2019.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FARIAS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894

 Intimo o patrono da parte requerida para que, no prazo legal, apresente os 

dados bancários para levantamento dos valores apreendidos nos autos, 

nos termos da sentença de fls. 167/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 1277-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE OLIVEIRA METALURGICA, 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1277-81.2014.811.0033

Cód. 55600

Visto.

1. INDEFIRO os pedidos de suspensão de CNH e passaporte, bem como de 

cancelamento de cartões, formulado pela patre credora às fls. 

78/80-verso.

Em análise aos autos, pode-se verificar que houve o esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do crédito, o que por si só, não significa 

que os executados estejam ocultando eventual património e sim que, 

aparentemente, não possuem bens para liquidar a dívida executada.

O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte, 

em sendo admitido, serviria mais como um meio de punição pela 

insuficiência patrimonial do que propriamente coerção para pagamento do 

débito, distorcendo a finalidade da norma, que tem como objetivo criar 

mecanismos para evitar condutas furtivas, friso, daqueles que possuem 

possibilidade de pagar, porém ocultam seu patrimônio.

Quanto à suspensão dos cartões de créditos, não consta nos autos prova 

de que os devedores sejam titulares de cartões de créditos nacionais e/ou 

internacionais a legitimar o cancelamento. Ademais, por entender se 

medida atípica inadequada ao fim pretendido pelo credor (satisfação da 

execução), soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder 

geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do CPC).

2. Cumpra-se a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE, via DJe,o(a/s) advogado(a/s) do Exequente sobre o teor 

desta decisão, bem como para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 

dias úteis, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com o sem manifestação, conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-93.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOLANE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000779-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ONO (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000779-26.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

Do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT Requerido: Ricardo Ono 

Vistos etc. 1. Manifeste-se o patrono do Requerente, em 15 (quinze) dias, 

querendo, sobre os embargos monitórios apresentados pelo Requerido. 2. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos. São José do Rio Claro, 27 de janeiro de 2020. (documento 

assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000243-78.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000243-78.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S/A Executado(a/s): Silvane 

Bortoluzzi Pizzolato Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o patrono do 

Executado(a/s) para, em 15 (quinze) dias úteis, trazer aos autos matrícula 

atualizada do imóvel oferecido à penhora. 2. Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. São José do Rio 

Claro, 27 de janeiro de 2020. (documento assinado eletronicamente) Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79667 Nr: 1394-33.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Preliminarmente, DECRETO a revelia do Requerido Dyego Inácio de Paula, 

porque, embora citado, deixou de apresentar contestação por escrito. 

Todavia, deixo de aplicar o efeito legal inscrito no art. 344, do CPC, porque 

o litígio versa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). Passo, nos 

termos do artigo 353, do Código de Processo Civil, ao julgamento conforme 

o estado do processo. (...) Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 1 (primeiro) de abril de 2020, às 14h30min. 4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) INTIME-SE via DJe 

o(a/s) advogado(a/s) do requerente para (i) no prazo no prazo de 5 

(cinco) dias, querendo, requeira(m) esclarecimentos ou ajustes a esta 

decisão (art. 357, § 1º, CPC), (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente o rol das testemunhas cuja oitiva pretenda, sob pena de 

preclusão, e (iii) comparecer(em) à audiência designada. b) INTIME-SE 

pessoalmente o Requerente para que compareça à audiência designada a 

fim de prestar depoimento pessoal, constando do mandado as 

advertências do art. 385, § 1, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada 

para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não 

comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a 

pena.). c) EXPEÇA-SE Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT com 

a finalidade de, em dia e horário a ser designado pelo Juízo Deprecado, 

seja colhido o depoimento pessoal do Requerido Dyego Inacio de Paulo, 

bem como seja colhido o material genético do Requerido para realização 

de exame de DNA, instruindo-se a missiva com cópias da petição inicial e 

desta decisão. d) CIÊNCIA ao Ministério Público. São José do Rio Claro, 24 

de janeiro de 2020. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-39.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL VITURINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre os documentos 

juntados pelo devedor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001065-67.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUIZ OPENCOSKI (EXEQUENTE)

CEZAR AUGUSTO DA SILVA DORNELLAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, e em consonância com a Ordem de Serviço nº. 

001/2018 de 04 de dezembro do mesmo ano e o contido na Ata de 

Audiência, impulsiono os presentes autos com a finalidade DESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 12 de maço de 2020, às 12h:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, e em consonância com a Ordem de Serviço nº. 

001/2018 de 04 de dezembro do mesmo ano e o contido na Ata de 
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Audiência, impulsiono os presentes autos com a finalidade DESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 12 de maço de 2020, às 12h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-57.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZANARDINI DE LIMA (REQUERIDO)

T.J. DA SILVA - SUCATAS - ME (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, e em consonância com a Ordem de Serviço nº. 

001/2018 de 04 de dezembro do mesmo ano e o contido na Ata de 

Audiência, impulsiono os presentes autos com a finalidade DESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 12 de maço de 2020, às 12h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-60.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME OAB - 

13.752.885/0001-27 (REPRESENTANTE)

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CANDIDO DA SILVA (INTERESSADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de março de 2020, às 13h00min.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-17.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 07/04/2020 às 15:30 (horário de MT). Vila Rica/MT, 27 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-20.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 28/04/2020 às 14:30 (horário de MT). Vila Rica/MT, 27 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-32.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIGUEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 28/04/2020 às 15:00 (horário de MT). Vila Rica/MT, 27 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000576-16.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

T. D. J. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA Vistos. Trata-se de ação de alimentos c/c pedido de tutela provisória 

proposta pelo Ministério Público Estadual em favor da menor M.C.F.M., em 

desfavor de Elias Felix de Souza, todos devidamente qualificados. O 

Requerente peticionou requerendo a extinção do feito, pela desistência (id 

27635757). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Haja vista o pedido de extinção do feito, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Às providências. De São Felix do 

Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 24 de janeiro de 2020. Janaina Cristina 

de Almeida JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-80.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FERREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

ADRIELI CASSOL (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial requerida pelo 

Banco do Brasil S.A., em desfavor de Enio Ferreira de Moraes, todos 

devidamente qualificados. As partes informaram que celebraram um 

acordo (id 27401477). Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Haja vista o acordo formulado entre 

as partes realizado, não vejo óbice quanto a sua homologação. Assim, 

HOMOLOGO o acordo, apresentado pelas partes no id 27401477, 

tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do 

inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Custas e taxas, conforme 

o acordado. Transitada em julgado a presente decisão, proceda ao 

arquivamento do feito com as providências necessárias. Expeça-se o 

necessário. P.R.I. Cumpra-se. De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica 

- MT, 23 de janeiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48256 Nr: 1971-02.2014.811.0049
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:29918/GO, MOISES FERREIRA JUNIOR - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora da 

impugnação ao cumprimento de sentença paresentada nos autos, fls. 

122/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22060 Nr: 2318-74.2010.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMIR ANTONIO POSCA, DALCI DA SILVA MARQUES 

POSCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILARIO RODOMIRO MENTA, OLIVIO MENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A, LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora a manifestar-se quanto ao teor do documento de fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40606 Nr: 166-82.2012.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 222/224.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 807-44.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de liquidação de sentença proposta por servidor público 

municipal, postulando o recebimento de valor referente às diferenças de 

vencimentos nos percentuais constantes na tabela de conversão salarial, 

conforme a classe salarial em 1º de março de 1994, com base na Lei 

Federal nº 8.880/94, bem como ao pagamento de diferenças de 

vencimentos pela não conversão dos seus vencimentos em Unidades 

Reais de Valor- URV.

 Instados a manifestação acerca do despacho inicial de liquidação de 

sentença, a parte autora apresentou os quesitos, enquanto que o 

requerido: a) impugnou os honorários periciais; b) informou que a 

requerente não trabalhou no período a ser periciado; c) pugnou pela 

concessão de prazo de no mínimo 90 (noventa) dias para apresentar os 

documentos solicitados; d) apresentou quesitos.

Na sequência, vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Quanto à impugnação aos honorários periciais, primeiramente, consigno 

que a prova pericial contábil não poderá ser substituída por cálculo da 

contadoria do juízo, vez que revela maior complexidade para elucidação 

do ponto controverso.

 No tocante ao redimensionamento do valor dos honorários periciais, 

melhor sorte não assiste à parte requerida, vez que a resolução nº 

232/16-CNJ sugere para perícias contábeis proposta por servidor contra 

União/Estado/Município, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), todavia, 

faculta ao magistrado majorar o valor dos honorários em até 5 vezes, 

desde que devidamente fundamentado (§4º, artigo 2º da resolução 

232/16).

Destarte, considerando a complexidade da matéria, o tempo exigido para a 

prestação do serviço, a qualificação técnica exigida para a realização do 

trabalho, e, ainda, a circunstância de que os honorários periciais serão 

pagos somente ao final da demanda (incisos I e III do art. 2º da Resolução 

232/2016 do CNJ), mantenho os honorários periciais no valor fixado 

inicialmente.

 Quanto à alegação de que a parte autora não era funcionária pública 

municipal no período de 11/1993 até 08/1994, devo salientar que na 

liquidação de sentença é vedado discutir novamente a lide ou modificar a 

sentença que a julgou (art. 509, §4º, CPC), em respeito à coisa julgada. 

Portanto, não prosperam tais alegações.

 No que pertine ao pedido de suspensão do processo para realização de 

buscas junto aos arquivos a fim de encontrar os documentos solicitados 

para subsidiar a prova pericial, verifica-se que já transcorreu lapso 

temporal superior ao solicitado. Logo, indefiro tal requerimento.

Consigno que, o laudo pericial deverá apurar se os cálculos feitos pelo 

Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV 

e depois para o Real, desrespeitou a legislação que regeu a matéria à 

época.

O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se 

o Estado fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, 

nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero.

Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da 

moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o 

quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a).

Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as 

alterações legislativas reestruturando ou aumentando a remuneração do 

cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do 

prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos 

que antecederam a propositura da ação.

Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o 

início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o 

percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, 

nada será devido.

Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada 

a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição (cinco anos retroativos da data 

de protocolo da ação) até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas.

Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o 

cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.

Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão das 

moedas, também nada será devido.

A fim de elaboração da perícia, intime-se o Município requerido para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, informe nos autos todas as alterações 

legislativas que aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte 

autora.

Estabilizada o teor desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal 
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desta, e prestada às informações pelo Município requerido, INTIME-SE o 

perito logo em seguida para o início dos trabalhos, observando-se todos 

os comandos insertos na decisão anterior.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 807-44.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de fls.287/288.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50999 Nr: 2539-55.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniele Caroline Cavalcante, TICF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Ferreira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2539-55.2017.811.0035-ID-50999

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: THAYLA ISABELI CAVALCANTE FREITAS

PARTE RÉ/DEVEDORA: Wanderson Ferreira Freitas

CITANDO(A, S): WANDERSON FERREIRA FREITAS, brasileiro, solteiro, 

uxiliar de produção, portador da cédula de identidade RG n° 17143977 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF nº 029.624.181-47, residente e domiciliado à 

Av. Maria Guiotti NC, Quadra 03, LNC Casa JK, CEP 75.200-000, Município 

de Pires do Rio-GO, atualmente em lugar incerto e não sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 280,27

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 7.611,52, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão, 

ficando ciente de que se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

interposta por THAYLA ISABELI CAVALCANTE FREITAS, menor, 

representada por sua genitora, DANIELE CAROLINE CAVALNTE, brasileira, 

portadora do RG n.º 2307232-6 SSP/MT, e do CPF n.º043.733.901-77, 

residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, s/n, Bairro Boa Esperança 

(mercado Araújo), Alto Garças/MT, telefone (66) 99663 9297, em face de 

WANDERSON FERREIRA FREITAS, brasileiro, solteiro, auxiliar de 

produção, portador da cédula de identidade RG n° 17143977 SSP/MT, 

inscrito no CPF/MF nº 029.624.181-47, residente e domiciliado à Av. Maria 

Guiotti NC, Quadra 03, LNC Casa JK, CEP 75.200-000, Município de Pires 

do Rio-GO, A REQUERENTE é genitora da menor THAYLA ISABELI 

CAVALCANTE FREITAS, através de acordo extrajudicial, firmado no 

Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, referendado pelo 

Defensor Público, o qual restou devidamente homologado nos autos do 

processo n.º 1150-74.2013.811.0035 (Cód. 32786), que tramitou perante o 

Juízo da comarca de Alto Garças/MT, foi estipulada a pensão alimentícia 

em favor da menor THAYLA ISABELI CAVALCANTE FREITAS, no importe 

equivalente a 22,2% (vinte e dois virgula dois por cento) do salário mínimo 

vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. 

Com efeito, visto que o EXECUTADO está em atraso com o pagamento das 

pensões alimentícias, o que trouxe graves danos às condições de vida da 

menor, caso não pague, deverá ser compelido a isso por todos os meios 

admitidos. Tendo se tornado inexitosas todas as tentativas amigáveis para 

compelir o EXECUTADO a cumprir com seus deveres, ainda mais por se 

tratar de verba alimentar, não restou outra alternativa a representante da 

autora, a não ser a de recorrer à constrição judicial para fazer valer o seu 

direito, visto que o executado, inescusável e voluntariamente, não tem 

pago a pensão alimentícia devida, o que, face a sua condição 

socioeconômica deveria/poderia muito bem fazê-la, não sendo justo que 

somente a requerente tenha que sacrificar-se ao extremo, o que, devido 

as suas condições econômico-financeiras, de maneira insatisfatória e 

incompleta, enquanto o executado permanece inadimplente e indiferente à 

decisão judicial, razão pela qual foi interposta a presente execução. A 

inicial foi recebida e determinada a citação/intimação para pagamento, 

esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal, foi determinada a 

citação editalícia.

DECISÃO:Decisão->Determinação Vistos, etc. DETERMINO A CITAÇÃO por 

edital do requerido WANDERSON FERREIRA FREITAS, com prazo de 30 

(trinta) dias, para apresentar defesa no prazo legal, devendo constar a 

advertência prevista no art. 344 do CPC. Decorrido o prazo sem que a 

parte requerida se manifeste, CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, fica 

declarada a revelia e, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO 

curador especial do requerido, o Douto Advogado, Dr. ANDRÉ FORTINI 

MATEUS, inscrito na OAB/MT, Nº 17.581-O. Assim, havendo inércia da 

parte requerida, INTIME-SE o causídico acima nomeado para manifestar 

aceitação do múnus que lhe foi atribuído, bem como a defesa 

correspondente. Aportada aos autos a contestação, INTIME-SE a parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpridas as 

detrminações acima, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público. Após, 

volvam-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 24 de janeiro de 2020.

Rogério Rodrigues dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35234 Nr: 1149-55.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSON RIBEIRO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ANTONIELLY L. NOGUEIRA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Pinheiro Basílio Silva 

- OAB:OAB/MT - 25778, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:13116, JUNIO CESAR DE NORONHA - OAB:15391, Renato 

Wieczorex - OAB:7498

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito para intimar a parte requerida a 

promover o preparo para distribuição de CP para a comarca de Cuiabá/MT 

com a finalidade de oitiva da testemunha arrolada: EDUARDO PEREIRA DE 

SOUZA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34919 Nr: 892-30.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Queiroz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de fls.331/332.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 492-16.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Bilico dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito à parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho de fls.264/265.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36929 Nr: 367-03.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Garcia Simas, Carlos Cristian Campos 

Costa, Arthur Gomes Assis, Jonathan Alves da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT, William Santos Araújo - OAB:2644/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na 

denúncia para CONDENAR o réu CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA pela 

prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, e ABSOLVER os 

acusados MILTON GARCIAS SIMAS, ARTHUR GOMES ASSIS e 

JONATHAN ALVES DA CUNHA, nos termos do artigo 386, V do Código de 

Processo PenalEm observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena do réu Carlos Cristian Campos Costa. 

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências normais à 

espécie de delito. O réu é primário. Não há dados nos autos para atestar a 

conduta social e personalidade. Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda 

fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de 

aplicá-la para evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos 

da súmula 231 do STJ.Por fim, não concorrendo circunstância agravante 

nem causas de diminuição ou aumento de pena, fica a pena fixada 

definitivamente em 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a 

situação econômica dos réus. Fixo o REGIME ABERTO para início do 

cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS, a serem estabelecidas pelo 

Juízo da Execução Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31297 Nr: 826-10.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Meck Sousa, Alex da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, GEANNY MARIANO SILVA - OAB:25473/PA, ISAIAS 

ALVES SILVA - OAB:5458-B/PA, Mauro Andre da Silva Barbosa - 

OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR os réus JOSÉ MECK SOUSA e ALEX DA COSTA pela prática 

do crime previsto no artigo 213, “caput”, na forma do art. 29, ambos do 

Código Penal. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria individualizada da pena.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39409 Nr: 1851-53.2016.811.0092

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maura Benedita de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luciana dos Santos, Erotildes Passos de 

Souza, Pedro Umbelino de Sousa, Olinda Umbelina de Souza, Jová 

Umbelino dos Santos, Tereza Passos de Souza, Ronair de Souza 

Umbelino, Rozenir de Souza Umbelino, Rony de Souza Umbelino, 

Laudicena Umbelino de Souza, Valdenico de Souza Umbelino, Rozinei de 

Souza Umbelino, Jovelino Passos, Clarinda, Erotildes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para 

DECRETAR a constituição do VÍNCULO ADOTIVO entre Maura Benedita de 

Lima (adotante) e Maria Luciana dos Santos (adotada), doravante mãe e 

filha. A adotada passará a chamar-se MARIA LUCIANA DE LIMA.Fica 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Com o 

trânsito em julgado expeça-se Mandado de Inscrição para lavratura de 

novo registro civil, consignando o novo nome da adotada e o nome da 

adotante como mãe, bem como o nome dos ascendentes dela como avós 

maternos, observando-se, fielmente, as determinações contidas no art. 47 

da Lei 8.069/90. O Mandado, que será arquivado, cancelará o registro 

original da adotada.Sem custas ou honorários, nos termos do art. 141, § 

2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.Arbitro honorários ao 

advogado nomeado para a defesa da requente em juízo (fls.45) no importe 

de 3 (três) URH, bem como ao advogado nomeado para a defesa de um 

dos requerido em juízo (fl. 117) no importe de 1 (uma) URH a ser custeada 

pelo Estado de Mato Grosso.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48937 Nr: 1605-86.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaías Everton Fortunato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - Alto 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref. 34, intime-se o médico perito, por mandado, 

para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do pedido de Ref. 27.

Determino ainda, para constar no referido expediente que o Sr. Perito pode 

ser encontrado no Hospital Municipal Funsat, uma vez que o mesmo 

atende em caráter de plantão naquele local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36842 Nr: 333-28.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joraci Carvalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 2241-23.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON DE JESUS CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado DILSON DE JESUS CARVALHO pela prática do 

crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.Em 

observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria 

da pena.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente 

primário. Não há dados nos autos para verificar a sua personalidade e 

conduta social. As circunstâncias e motivo são as comuns do tipo 

penal.Nesse cenário, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e 

pagamento de 10 (doze) dias-multa.Na segunda fase, concorre a 

circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para 

evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 

do STJNão concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, fica 

a pena do acusado fixada DEFINITIVAMENTE EM 3 (TRÊS) ANOS DE 

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.O valor de cada dia-multa 

corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato (R$ 880,00), considerando a situação econômica do acusado. Fixo o 

REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, 

§2º, “c”, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS, a 

serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.No tocante às armas e 

munições apreendidas, encaminhe-as ao Comando do Exército para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/03(...) da lei.P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 623-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCA, NPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a superveniência de novo endereço (Ref. 30), é 

necessária nova tentativa de intimação pessoal do executado. Assim, 

expeça-se Carta Precatória para intimação do executado à Comarca de 

Goiânia-GO, atentando-se ao endereço informado.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41750 Nr: 939-22.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMANDA PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA, WAGNER 

NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:0, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da notícia de que o requerido se encontra segregado na Cadeia 

Pública de Mineiros-GO, intime-se pessoalmente a requerente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 1827-25.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SKF, VGFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, e 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

reconheço, de ofício, a incompetência absoluta desta Vara Única da 

Comarca de Alto Taquari/MT para processar e julgar o pedido de 

regulamentação de visitas proposto pelo requerente.Cumpra a Secretaria, 

com urgência, as seguintes providências:a)Intimem-se a representante da 

requerente e o requerido.b)Cientifique-se o Ministério Público Estadual do 

inteiro teor desta decisão;c)Preclusa a via recursal, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Juízo de Ponta Porã/MS, grafando na missiva as 

nossas homenagens, dando-se baixa, inclusive, na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34610 Nr: 437-54.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Cereais Pereira Barreto, Solofertil 

Comercio e Representação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:9652, PLINIO MARCOS BOECHAT ALVES 

FERREIRA - OAB:159988

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se acerca 

do petitório do perito nomeado de Ref. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35388 Nr: 871-43.2015.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chapfrios Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISLAINE MATIAS DIAS - 

OAB:23037/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À conciliadora para designação de audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, atentando-se ao endereço informado na Ref. 48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 943-30.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN ANDERSON FRANCO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica- Empresa Telecomunicação de São 

Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente 

renúncia, decidindo a lide com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivem-se estes autos, independentemente de nova 

determinação.

Sem custas.

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando sua 

exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

P.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35702 Nr: 1021-24.2015.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Batista Vano, BEATRIZ VANO BATISTA , 

SAMUEL VANO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 
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OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, determino a correção do polo passivo – EXECUTADO, uma 

vez que consta cadastrado no Sistema Apolo como executado - Luciano 

Aureliano da Silva, sendo que o correto seria ISAQUE JANIO SANTOS 

BATISTA.

Por fim, é de conhecimento deste juízo, que o executado Isaque veio a 

óbito em 04/07/2019, conforme consta nos Autos de Ação Penal – Cód – 

33421, que tramita perante este mesmo juízo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35960 Nr: 1129-53.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Romeo Kohlrausch, 

Imara Cristina Erpen Michels, FRANCISCO EGINO MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Defiro o pedido de Ref. 32.

Intime-se a executada Imara Cristina Erpen Michels, através de mandado, 

no mesmo endereço constante na carta de fl. 68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36025 Nr: 1169-35.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação na Ref. 75, verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/05/2020, às 

13h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36590 Nr: 249-27.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves Eduardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação na Ref. 34, verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/05/2020, às 

13h30min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49101 Nr: 1642-16.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Jhonatas Alves Brann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Ante a certidão de Ref.37, intime-se pessoalmente o réu para constituir 

novo advogado para patrocinar sua defesa em juízo, advertindo-o que a 

não constituição ensejará na nomeação de defensor dativo.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32805 Nr: 430-04.2006.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rabecini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:DefensorPúblico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Moreno Rúbio 

Junior - OAB:170.569/SP

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFESA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000143-11.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000143-11.2019.8.11.0038 REQUERENTE: NILDA LEITE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 
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CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 15:03:30. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000281-75.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000281-75.2019.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a parte 

autora requerente revogou o mandato outorgado ao advogado Dr. Jair 

Roberto Marques, OAB/MT n. 8.969-B e no mesmo ato constituiu novos 

patronos Dr. Oswaldo Alvarez de Campos Júnior, OAB/MT n. 6.702 e Dr. 

Francisco de Souza, OAB/MT n. 19.474, razão pela qual DETERMINO a 

alteração do patrono da causa para efeitos de intimação. Ademais, a 

prova a ser produzida depende de conhecimento especial 

técnico/científico, cuja nomeação de profissionais e o pagamento de 

honorários, entre outros, aos peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita está regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., 

Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do 

CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as 

partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 
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(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 

instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 15:07:40. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000722-56.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000722-56.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MAURINO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que a prova a ser 

produzida depende de conhecimento especial técnico/científico, cuja 

nomeação de profissionais e o pagamento de honorários, entre outros, 

aos peritos, em casos de assistência judiciária gratuita está 

regulamentada no CPC, art. 420 e ss./NCPC, art. 464 e ss., Resoluções do 

CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 233/2016 e Resoluções do CJF n. 

541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014. In limine, esclareço que as partes 

podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento nas hipóteses do NCPC, art. 471, I e II e §§, contudo nada há 

nos autos sobre o desejo delas se utilizarem da previsão legal de perícia 

consensual. Consequentemente, após pesquisar profissional na região do 

Estado para a realização da perícia médica, nomeio Dr. JEFFERSON 

THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, 

com endereço na Rua das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres-MT, 

CEP: 78200-000 tel. (65) 3223-4526, cel. (65) 996841516, quem, para o 

desempenho de sua função, poderá valer de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 429/NCPC, art. 473, § 3º. Ademais, fixo de imediato – CPC, art. 

421, caput/NCPC, art. 465 – o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega/apresentação do 

laudo em cartório – CPC, art. 433, caput, com redação dada pela Lei n. 

8.455/1992/NCPC, art. 477, caput –, que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse – 

CPC, art. 432/NCPC, art. 476 –, assim como, por tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 98 – e âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, § 3º –, 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal e nos termos das Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 232/2016 e 

233/2016 e Resoluções do CJF n. 541/2007, n. 200/2012 e n. 305/2014, 

que preveem a sua efetivação/ocorrência após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação/pedido 

de complementação ou esclarecimento, depois de sua satisfatória 

realização, podendo haver o adiantamento de 30% (trinta por cento) da 

verba honorária arbitrada se o perito, comprovadamente, necessitar de 

valores para satisfação antecipada decorrente do encargo assumido, 

Resolução do CJF n. 305/2014, art. 29, caput e § 2º, que dispõe sobre o 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal 

(AJG/CJF) e dá outras providências. Diante da necessidade de atender 

aos limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 305/2014-CJF, 

em conformidade com o disposto nas Resoluções do CNJ n. 127/2011 n. 

232/2016, e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o constante 

na Tabela V daquela – valor máximo R$. 200,00 –, fixo/arbitro os 

honorários periciais em R$. 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e ao local de sua realização, com dificuldade de encontrar 

médicos peritos na região para a realização da prova técnica necessária 

ao processo, questão peculiar, devendo ser realizado/providenciado o 

cadastramento/registro no Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Justiça Federal (AJG/CJF). Diante disso, DETERMINO que: a) 

intime o perito, com as advertências legais – CPC, art. 145, § 3º, art. 

146/NCPC, art. 156, § 5º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo 

que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-A, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso, 

assegurando aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento 

das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias – CPC, 

art. 422/NCPC, art. 466 –, assim como a fim de que apresente contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais – NCPC, art. 465, § 2º, III –, agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) intime as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos – CPC, art. 421, § 1º, I e 

II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade das partes 

apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares, que 

poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de 
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instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) apresentado(s) 

no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do processo os 

quesitos a serem respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial 

nomeado cópia reprográfica dos quesitos ou, informando ele ser 

necessário, autorizo a retirada/carga dos autos do processo por ele, caso 

físico, ou o envio por e-mail, caso eletrônico/virtual; d) estabelecido e 

informado pelo perito data, hora e local para a realização da perícia 

médica, intime/cientifique as partes, através dos seus advogados 

constituídos nos autos, para ciência – CPC, art. 431-A, incluído pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 474 – e efetivo comparecimento daquele que será 

examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intime as partes da ocorrência desta, através dos seus advogados 

constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação dada pela Lei n. 

10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º; Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, volte-me 

concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 15:05:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-73.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000210-73.2019.8.11.0038 AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA RÉU: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito COMUM – 

NCPC, art. 318 e ss. - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA, tendo como parte as em epígrafe, em que 

autora/requerente SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARAPUTANGA pugna, entre pedidos outros, pela concessão da 

assistência judiciária gratuita. In limine, demonstrando o conjunto de fatos 

fazer jus, afirmado pela parte não estar em condições de pagar/arcar – 

NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da insuficiência de recursos dessa 

para pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios no caso concreto, que consiste no sacrifício para 

manutenção da própria parte, quem juntou extrato bancário com saldo 

negativo e reitera a insuficiência, ausente nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, caput – e não 

verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de revogação em caso de 

prova contrária e aplicação da penalidade de pagamento até o décuplo do 

valor de tais despesas na hipótese de comprovação de má-fé – NCPC, art. 

100, caput e parágrafo único -, DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. A jurisprudência do STF “reconhece aos 

sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais 

nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, sendo certo que, 

atuando nessa qualidade, não se faz necessária expressa autorização 

dos substituídos para o ajuizamento de ações em seu benefício” , assim 

como “Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (RE nº 

883.642/AL-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 

25/6/15)”. (ARE 888477 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 

11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015) Preenchidos os requisitos, pois a petição 

inicial aparenta ter os essenciais – NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – NCPC, art. 332 e 

ss. –, recebo a petição inicial com seus documentos e DETERMINO a 

prévia intimação do ente público, através do representante judicial da 

pessoa jurídica de direito público, para, querendo, pronunciar-se no prazo 

de 72h (setenta e duas horas) - Lei n. 8.437/92, art. 2º. Sem prejuízo 

disso, em decorrência da dificuldade de acesso e disposto no NCPC, art. 

376, DETERMINO a intimação da parte autora/requerente, através do(a) 

advogado(a) e via DJe, para que prove o teor e a vigência do direito 

municipal alegado. Após isso, transcorrido in albis ou apresentada a 

manifestação, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 10 de janeiro de 2020 - 07:56:35. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67552 Nr: 739-17.2016.811.0038

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSPM, RM, JÁSPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:15416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:MT/14856

 Ante ao exposto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PROCEDENTE o pedido e partilhar os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e eventuais dívidas contraídas durante o 

matrimônio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para ambas as 

partes.Diante da sucumbência recíproca, condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais na proporção de 

30% (trinta por cento) para requerida RENATA SOUZA PINTO MARCONI e 

70% (setenta por cento) para o requerido ALVARO MARCONI e 

honorários de advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, “caput”, do NCPC.Transitada em julgado, 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as anotações necessárias e, nada 

requerido em prosseguimento, arquive os autos.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106859 Nr: 608-37.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Santomé da Silva, José Antônio 

dos Santos, Lorraine Cristina Bandeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Gonçalves de 

Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Considerando a manifestação da ré quanto ao interesse em recorrer da 

sentença (CP ref. 128) INTIMO NOVAMENTE o advogado constituído para 

que apresente o recurso cabível ou manifeste o que entender pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1144-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE 

OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – NCPC, art. 523 e ss. -, tendo 

como partes MARIA MADALENA SANTOS e VALTAIR SGRIGNOLI, em 

que, no decorrer do procedimento, verifiquei que o objetivo da presente 
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ação fora alcançada em procedimento voluntário de extinção de 

condomínio em apartado – processo n. 1484-94.2016.811.0038 (69265).

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Verifica-se que o objetivo da presente execução se exauriu, não havendo 

necessidade do trâmite de execução.

Isso posto, diante do exaurimento da obrigação objeto da lide, julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – NCPC, 

art. 924, III, c/c art. 925.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) VALTAIR SGRIGNOLI no 

pagamento das taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios eventualmente remanescentes, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

 Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 1484-94.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Santos Sgrignoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Sgrignoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para DECRETAR EXTINTO O 

CONDOMÍNIO, HOMOLOGO A ADJUDICAÇÃO e imitir a posse do imóvel 

adjudicado em favor de MARIA MADALENA SANTOS.Expeça carta e o 

mandado de imissão na posse – NCPC, art. 877, § 1°, I, a qual conterá a 

descrição do imóvel, com remissão a sua matrícula e registros, a cópia do 

auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão – 

NCPC, art. 877, § 2º.Condeno a parte autora/interessado(a) – NCPC, art. 

88 - “Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão 

adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados” - no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação da 

parte adversa, uma vez que trato de procedimento de jurisdição voluntária, 

em que não há lide ou partes, mas interessados.Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56768 Nr: 1396-27.2014.811.0038

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Luiz Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, 

e DENEGO A SEGURANÇA.Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Súmula n. 512 do STF, Súmula 105 n. do STJ e 

art. 25, da Lei n. 12.016/2009.Transitada em julgado, proceda com as 

baixas, anotações necessárias e arquive os autos, uma vez que NÃO 

está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição - Lei n. 

12.016/2009, art. 14, § 1º.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98 Nr: 2-44.1998.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turim Equipamentos Peças e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT, Prefeitura 

Municipal de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Luiz de Araújo - 

OAB:2909-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-81.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LEMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000063-81.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 14.455,93 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUZIA LEMES DE MORAIS Endereço: RUA PARANA, 82, QD 06, 

LOTE 23, SÃO LUIZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para RECOLHIMENTO/PAGAMENTO dos valores 

referentes às sanções/multas decorrentes da litigância de má-fé. VALOR 

PARA PAGAMENTO: R$ 1.828,38 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos). CÁLCULO VINCULADO AO EXPEDIENTE. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 
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citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. ARAPUTANGA, 27 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MOREIRA DOS SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000088-94.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.392,33 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSANA MOREIRA 

DOS SANTOS DIAS Endereço: rua sem denominação, quadra 51, Lote 07 

cidade alta, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA 

BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para ciência do cálculo, bem como para realizar o 

RECOLHIMENTO/PAGAMENTO do valor referente a condenação para 

pagamento de CUSTAS, TAXAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA: 

"Visto e bem examinado. (...) A reclamante deixou de comparecer na 

audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não 

apresentou justificativa para isso até a abertura da solenidade, 

determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o 

processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem justo 

motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação 

ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, 

ante a desídia, observando, todavia, que no caso de apresentação de 

justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das 

despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ROSANA MOREIRA DOS SANTOS DIAS, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. (...) Juiz de 

Direito." VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 557,09 (quinhentos e cinquenta e 

sete reais e nove centavos). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ARAPUTANGA, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-51.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-51.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto nos 

autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-71.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CRISTINA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000193-71.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FRANCIANE CRISTINA PEREIRA GOMES Endereço: Rua Tiradentes, 

151, Bairro Jardim Atlanta, RESERVA DO CABAÇAL - MT - CEP: 

78265-000 POLO PASSIVO: Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Endereço: RUA GOMES DE CARVALHO, 1195, - DE 992/993 A 1210/1211, 

VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA DO CÁLCULO, bem como 

para RECOLHIMENTO/PAGAMENTO do valor da condenação em custas, 

taxas e despesas processuais. SENTENÇA: "Visto e bem examinado. (...) 

A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente 

intimada para o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até 

a abertura da solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, 

arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, 

sempre que, sem justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à 

sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, 

condenando a parte nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que 

no caso de apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá 

ser isenta do pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante 

FRANCIANE CRISTINA PEREIRA GOMES, no pagamento das custas, taxas 

e despesas processuais. (...)Juiz de Direito." VALOR PARA PAGAMENTO: 

R$ R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. ARAPUTANGA, 27 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-60.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V R FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VONISSON GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000239-60.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 5.847,85 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: V R FERREIRA - ME Endereço: 

Avenida Marechal Rondon, 484, Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: VONISSON GOMES DOS SANTOS 

Endereço: Rua Duque de Caxias, 73, Centro, RESERVA DO CABAÇAL - 

MT - CEP: 78265-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para ciência do CÁLCULO, bem como para 

RECOLHIMENTO/PAGAMENTO do valor referente a condenação em 

CUSTAS, TAXAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA: "Visto e bem 

examinado. (...) A reclamante deixou de comparecer na audiência, apesar 

de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante V R FERREIRA - ME, no pagamento das 

custas, taxas e despesas processuais. (...) Juiz de Direito." VALOR PARA 

PAGAMENTO: R$ R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e nove 

centavos) CÁLCULO ANEXO. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 
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termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. ARAPUTANGA, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-82.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISORDINO PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000244-82.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ISORDINO PEREIRA 

MACHADO Endereço: RUA CIRILO ALVES DA SILVA, nº 47, JARDIM 

PRIMAVERA II, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., sn, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para CIÊNCIA DO CÁLCULO, bem como para 

RECOLHIMENTO/PAGAMENTO do valor da condenação ao pagamento em 

CUSTAS, TAXAS, DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA: "Visto e bem 

examinado. (...) Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Não ocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade 

em razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação 

da relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 2% e de 

honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, 

taxas e despesas processuais, e honorários de advogado, que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. (...) Juiz de Direito." VALOR PARA PAGAMENTO: R$ 568,25 

(quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). CÁLCULO 

ANEXO. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

ARAPUTANGA, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-27.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000808-27.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, 

movida por IRENI DA SILVA SOUZA em desfavor de PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. As sentenças nos 
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Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a 

análise do mérito. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Contudo, apesar das alegações da requerente, o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado pela autora, não tendo 

demonstrado que os descontos forma indevidos. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000804-87.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por IRENI DA SILVA SOUZA em 

desfavor de BANCO BRADESCO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. A preliminar de ilegitimidade 

passiva alegada pela reclamada BANCO BRADESCO não prospera. 

Oferecendo a ré seus produtos e serviços ao mercado de consumo, 

eventuais fraudes cometidas por seus prepostos ou por corretores que 

promovem a intermediação com os consumidores estão compreendidas no 

risco da atividade, que não pode ser transferido ao consumidor. Ademais, 

a requerida integra a cadeia de consumo que culmina na prestação de 

serviço final ao consumidor, sendo que ambas são solidariamente 

responsáveis pelos vícios e defeitos do serviço prestado ao consumidor, 

nos termos do artigo 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, evidente que a requerida é parte legítima a figurar na demanda. 

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Passo a análise do mérito. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Em analise ao PJE é possível verificar que a parte 
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autora propôs diversas ações, inclusive contra as partes empresas que 

realizaram os descontos (SABEMI, LIBERTY, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA, PSERV E PREVISUL) Contudo, apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 26756526 -, não tendo demonstrado 

que os descontos forma indevidos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000805-72.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRENI DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por IRENI DA SILVA SOUZA em face de BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Indefiro a retificação do polo passivo, haja vista que trata-se de pessoa 

jurídica distinta. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que a requerida vem 

efetuando descontos indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, 

gerando danos que devem ser indenizados. Apesar das alegações da 

requerente, o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as arguições aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato 

assinado (Cédula de crédito bancário empréstimo), concordando com o 

seguro de proteção financeira – id. 27169587. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 
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JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-50.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000800-50.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por 

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO. 

Sustenta a parte reclamada ilegitimidade passiva, alegando que os 

empréstimos foram realizados junto ao BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. e SABEMI SEGURADORA S.A, tendo a autora proposto ação em 

desfavor das respectivas empresas. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, verifico que a ação fora proposta de forma 

indevida em desfavor da ora requerida, sendo que as cobranças foram 

realizadas pelas empresas BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e 

SABEMI SEGURADORA S.A. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva da parte ré, e, com amparo no artigo 485, VI do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. P. I. Cumpra. À submissão 

do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-35.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000801-35.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por CLEUZA 

ANUNCIATO DOS SANTOS em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Indefiro a retificação do polo passivo, haja vista 

que trata-se de pessoa jurídica distinta. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito. Sustenta a parte autora que mesmo sem qualquer 

contratação ou solicitação, teve descontos em sua aposentadoria. Por 

outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende ausência de ato 

ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta que não há 

comprovação dos supostos danos morais sofridos, bem como ausência 

de má fé portanto afastada a repetição indébito. Após análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em alegações, sem anexar 

qualquer contrato, extrato de débitos, ou qualquer documento a peça de 

defesa. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de 

seus serviços. Assim, não comprovada à existência de contrato, 

legitimidade dos descontos, a declaração da inexistência do débito oriundo 

da cobrança indevida, e a reparação pelos danos suportados é medida 

que se impõe. Quanto ao pedido de danos materiais, ressalto que a 

devolução em dobro verifica-se somente quando há a soma dos requisitos 

imprescindíveis, quais sejam: a) a existência de cobrança indevida; b) o 

pagamento em excesso pelo consumidor do valor indevidamente cobrado; 

c) ausência de engano justificável por parte do fornecedor. Assim, 

atendidos os requisitos o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 

42, parágrafo único, dispõe que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. Fixadas tais premissas, tenho que faz jus 

à parte autora ao ressarcimento da quantia despendida, devidamente 

comprovada correspondente ao valor R$ 1.528,22 (um mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e vinte e dois centavos), já na forma dobrada, referente 

aos valores cobrados, indevidamente, sob pena de enriquecimento sem 

causa da parte ré. Consoante a esse entendimento tem manifestado as 

Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA 

INDEVIDA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado 

a efeito pela empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e 

suspensão dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na 

repetição de indébito e no pagamento de indenização por danos morais. 

(TJ-MG - AC: 10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE 

VALORES QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, 

EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, 

DO DISPOSTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No tocante aos danos 

morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que vem efetuando descontos indevidas 

na verba alimentar da autora, qual seja sua aposentadoria. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 

ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Isso 

posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados para: - DETEMINAR o cancelamento 

da cobrança mensal referente ao “BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA”, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação, sob pena de pagamento de 

multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo. 

- DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, 

o cancelamento dos débitos da parte autora com a parte ré, referente à 

dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação. - 

CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a reclamante, já em dobro – Lei n. 

8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

1.528,22 (um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-05.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000803-05.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUZA ANUNCIATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEUZA ANUNCIATO DOS SANTOS em face de 

SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 
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obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento 

do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato assinado pela autora. Em que pese às argumentações 

do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 06/2020 cnpar     O Juiz de Direito e Diretor do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, em Substituição Legal – Victor Lima Pinto Coelho, no uso de suas 

atribuições legais.   CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus 

Pereira Santana, Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, 

na Central de Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 20 dias 

de férias relativa ao ano de 2019 no período de 03 a 22/02/2020.     R E S 

O L V E:       Art. 1º - DESIGNAR a Sra. Domingas Maria da Silva Lima, 

Matrícula 1114, Gestora Administrativa 3, para exercer a Função de 

Gestora Geral em Substituição a titular na Central de Administração, no 

período de 03 a 22/02/2020 (20 dias).     Publique-se. Registre. Cumpra-se.   

Arenápolis-MT, 24 de janeiro de 2020.     Victor Lima Pinto CoelhoJuiz de 

Direito em Subst. Legaltable

 PORTARIA Nº. 06/2020 cnpar

 O Juiz de Direito e Diretor do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de 

Arenápolis, Estado de Mato Grosso, em Substituição Legal – Victor Lima 

Pinto Coelho, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que a Servidora Glória de Jesus Pereira Santana, 

Matrícula 1117, Designada Gestora Geral de 1ª Entrância, na Central de 

Administração do Fórum desta Comarca, irá usufruir 20 dias de férias 

relativa ao ano de 2019 no período de 03 a 22/02/2020.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - DESIGNAR a Sra. Domingas Maria da Silva Lima, Matrícula 1114, 

Gestora Administrativa 3, para exercer a Função de Gestora Geral em 

Substituição a titular na Central de Administração, no período de 03 a 

22/02/2020 (20 dias).

 Publique-se. Registre. Cumpra-se.

 Arenápolis-MT, 24 de janeiro de 2020.

 Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito em Subst. Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001018-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIA BERTIPAGLIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO OAB - PR08568 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:
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JDC - FORMOSA DO OESTE VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

FORMOSA DO OESTE - Paraná - PR (DEPRECANTE)

Vara Única - Arenápolis/MT (DEPRECADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001135-08.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J G PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS OAB - RO6058 (ADVOGADO(A))

DAIANE GOMES BEZERRA OAB - RO7918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FORTE CONSULTORIA E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA 

- ME (REU)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-70.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA SILVA (EXECUTADO)

VALDETE LUCIA DA SILVA LINO (EXECUTADO)

VALDECI JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO LOURENCO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos INTIMANDO-SE a parte autora, via DJE/MT, através de 

seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no prazo de 05 

(cinco) dias comprove o pertinente recolhimento da diligência ao Sr. Oficial 

de Justiça e/ou manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22619 Nr: 1137-73.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keite Nogueira Souto, Jucinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1137-73.2011.811.0026

EXEQUENTES: COOPERATIVA SCREDI

EXECUTADO: KEITE NOGUEIRA SOUTO e JUCINEI PEREIRA DA SILVA

VISTOS.

 INDEFIRO nova tentativa de penhora via BACENJUD eis que tais 

diligências, realizadas há pouco tempo, já restaram infrutíferas e não há 

indicativos concretos de que a situação alterou-se desde então.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA 

INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 

OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO CASO, 

DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A 

DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO EM REGRA DE 

EXPERIÊNCIA (ART. 335 DO CPC), BEM COMO NA ANÁLISE DE FATOS E 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.( AgRg no REsp 1311126 RJ 2012/0042308-1, Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ª Turma do STJ, j. 14/05/2013, DJe 

22/05/2013)

Intimem-se, pessoalmente, o exequente para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo.

Às providências.

Arenápolis/MT, 28 de abril de 2019.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 3430-06.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Vitorassi - 

OAB:27391/O

 Vistos.

Considerando a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, 

nomeio o Dr. Lucas Vitorassi (OAB 27.391/O) para patrocinar a defesa do 

réu no decorrer do processo com arbitramento de URHs em momento 

oportuno.

 Diante do manifestado pelo Diretor da Cadeia Pública local e policiais 

penais da PCE nas ocorrências, o preso Joabe Gomes de Oliveira, a partir 

desta data, passa permanecer custodiado na Cadeia Pública desta 

Comarca de Arenápolis/MT.

 Encerro a instrução processual e converto os debates orais em 

memoriais finais escritos, os quais deverão ser apresentados pelo 

Ministério Público e defesa técnica, sucessivamente, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 2073-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira do Vale Silva, Erico Wagner de 

Oliveira Batista, Jean de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159-A, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:0851

 Vistos.

Redesigno a presente solenidade para oitiva das testemunhas faltantes e 

interrogatório dos réus para o DIA 03 DE MARÇO DE 2020 ÀS 17H30MIN.

Considerando a ausência da atuação de Defensor Público nesta comarca, 

nomeio o Dr. Lussivaldo Fernandes de Souza (OAB 10.186/O) para o 

presente ato em defesa de Erico Wagner de Oliveira Batista e arbitro o 

equivalente a 02 (dois) URHs, a serem suportados pela Fazenda Pública. 

Expeça-se a certidão de honorários.

 Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46933 Nr: 234-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte 

autora/reconvindo, a fim de que apresente alegações finais em relação a 

reconvenção (ref.: 105), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55392 Nr: 2894-29.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 Pela presente, intima-se o requerido para, no prazo de 05 dias, esclarecer 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55420 Nr: 2916-87.2016.811.0026

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DA SILVA COSTA, LUCAS FELIPE DA 

SILVA BELO, AMANDA BELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, intimo a parte autora por 

meio de seu causídico, para que, no prazo de dez dias, compareça a 

Secretaria Judicial para retirar o Alvará de n° 34/2019, já expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48210 Nr: 950-26.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8948/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o réu, por meio de seus 

Advogados constituídos, via DJE, para que apresentem suas alegações 

finais, em forma de memorial, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 3154-38.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA FERREIRA DA CRUZ MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o requerente para dizer e requerer o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65130 Nr: 776-65.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Nortelândia- MT, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afranio Alves da Silva Filho, Antonio Cristiano 

de Arruda, Louredil Vilela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Considerando que o réu Afranio Alves da Silva Filho indicou como seus 

patronos os Advogados Nilton Gomes da Silva e José Carlos de Almeida 

Benevides, impulsionamos os presentes autos para intimá-los, via Dje, 

para que apresentem Resposta à Acusação em favor do réu, no prazo de 

10 (dez) dias. Outrossim, considerando que o réu Antônio Cristiano de 

Arruda informou que não possui condições financeiras para constituir 

Advogado, remetemos os presentes autos ao Juiz competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49220 Nr: 1441-33.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PEREIRA DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, por 

meio de seus procuradores, para que se manifestem, em 05 (cinco) dias, 

acerca do Laudo Pericial jungido à Ref.: 55.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000440-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIMAR LEMES 

GONCALVES Endereço: rua joaquim otavio pereira, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): CLAUDIMAR LEMES 

GONCALVES A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 07/08/2019 

Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 29 de maio de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000440-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: CLAUDIMAR LEMES GONCALVES 

Endereço: rua joaquim otavio pereira, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: 

Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, para, querendo, apresente contrarrazões, 

no prazo de 10 (dez) dias. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA CRUZ ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000484-73.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.066,20 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOILSON DA CRUZ ALVES PEREIRA Endereço: RUA PRESIDENTE 

CASTELO BRANCO, 2, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 

1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 Senhor(a): JOILSON 

DA CRUZ ALVES PEREIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/08/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 24 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DA CRUZ ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000484-73.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.066,20 POLO ATIVO: Nome: JOILSON DA CRUZ ALVES PEREIRA 

Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-500 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLEIDE CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000482-06.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.213,64 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANICLEIDE CAETANO FERREIRA Endereço: RUA PADRE JOAO 

BOSCO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, 

DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 Senhor(a): ANICLEIDE 

CAETANO FERREIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/08/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 24 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLEIDE CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000482-06.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.213,64 POLO ATIVO: Nome: ANICLEIDE CAETANO FERREIRA Endereço: 

RUA PADRE JOAO BOSCO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 10 (dez) dias. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-06.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANICLEIDE CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000482-06.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.213,64 POLO ATIVO: Nome: ANICLEIDE CAETANO FERREIRA Endereço: 

RUA PADRE JOAO BOSCO, S/N, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso inominado. ARENÁPOLIS, 27 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-85.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR TESSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000177-85.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ELOIR TESSER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA NATHALY VELASCO SILVA 

MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000442-24.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EZIO RODRIGUES LARA 

Endereço: Rua Joaquim Otavio Pereira, SN, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): EZIO 

RODRIGUES LARA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 07/08/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 30 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-24.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000442-24.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EZIO RODRIGUES LARA Endereço: Rua Joaquim 

Otavio Pereira, SN, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 
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Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000705-56.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO EVANGELISTA PINHEIRO DE ABREU Endereço: Pedro 

Alvares Cabral, 450, Vila Alta, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Endereço: GRUPO 

FINANCEIRO AUTOLATINA, RUA VOLKSWAGEN 291, JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-901 Senhor(a): JOAO EVANGELISTA PINHEIRO 

DE ABREU A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

18/09/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000543-61.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: REGINA RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: Rua Geracina Maria de Oliveira, 36 q02, casa, 

Planalto, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REGINA RODRIGUES DOS SANTOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 

Hora: 16:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 4 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000543-61.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: REGINA RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua 

Geracina Maria de Oliveira, 36 q02, casa, Planalto, NOVA MARILÂNDIA - 

MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI VANUSA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000544-46.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIRLEI VANUSA FERREIRA DE 

JESUS Endereço: Rua Duque de Caxias, sn, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): SIRLEI 

VANUSA FERREIRA DE JESUS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 Hora: 16:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 
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1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 4 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI VANUSA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000544-46.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: SIRLEI VANUSA FERREIRA DE JESUS Endereço: Rua 

Duque de Caxias, sn, casa, Bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLICINETE TEIXEIRA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000500-27.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GLICINETE TEIXEIRA MATEUS 

Endereço: Rua Joao de Souza Leal, 1887, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): GLICINETE 

TEIXEIRA MATEUS A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 24 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GLICINETE TEIXEIRA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000500-27.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GLICINETE TEIXEIRA MATEUS Endereço: Rua Joao de 

Souza Leal, 1887, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-34.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000506-34.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VANESSA MOREIRA ROSA 

Endereço: rua das Bromélias, sn, casa, Planalto, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): VANESSA 

MOREIRA ROSA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 
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causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 24 de junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-34.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000506-34.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VANESSA MOREIRA ROSA Endereço: rua das 

Bromélias, sn, casa, Planalto, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-33.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000519-33.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.097,74 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WILLIAN ALVES DE SOUZA Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO 

BRANCO, 2, SAO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, 

DOM BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 Senhor(a): WILLIAN ALVES 

DE SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 

Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 1 de julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-33.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000519-33.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.097,74 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: WILLIAN ALVES DE 

SOUZA Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2, SAO 

MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM BOSCO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 Senhor(a): BANCO BRADESCO A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMERSON GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000222-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.278,74 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOEMERSON 

GONCALVES DE MOURA Endereço: RUA GLICERIO MARTINS PINTO, 12, 

QUADRA 81, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 Senhor(a): JOEMERSON GONCALVES DE MOURA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 05/06/2019 

Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 22 de março de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMERSON GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000222-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.278,74 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOEMERSON 

GONCALVES DE MOURA Endereço: RUA GLICERIO MARTINS PINTO, 12, 

QUADRA 81, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 

3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 Senhor(a): JOEMERSON GONCALVES DE MOURA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça /#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000387-73.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Pedro Nunes Barroso, 647-E, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA Endereço: rodovia Regis Bittencourt , km 437, km 437, 

andar 2 mezanino, Ribeirão Vermelho, REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 

Senhor(a): SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO CIÊNCIA 

ACERCA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/07/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 26 de 

junho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-73.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000387-73.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SANDRA DOS SANTOS SIMPLICIO DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Pedro Nunes Barroso, 647-E, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA Endereço: rodovia Regis Bittencourt , km 437, km 437, 

andar 2 mezanino, Ribeirão Vermelho, REGISTRO - SP - CEP: 11900-000 

Senhor(a): INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000707-26.2019.8.11.0026 

Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDREIA MARIA DA SILVA 

Endereço: Sebastião Gomes Soares, s/n, primavera, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a): ANDREIA MARIA DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

18/09/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-26.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000707-26.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDREIA MARIA DA SILVA Endereço: Sebastião Gomes Soares, 

s/n, primavera, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

nxx, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 Senhor(a): ANDREIA MARIA DA SILVA A presente carta tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000531-47.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDIMAR LEMES GONCALVES Endereço: rua joaquim otavio 

pereira, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Avenida prefeito caio, 

625s, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): 

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 1 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-47.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR LEMES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000531-47.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIMAR LEMES 

GONCALVES Endereço: rua joaquim otavio pereira, sn, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Avenida prefeito caio, 625s, vila nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Senhor(a): BANCO DO BRASIL SA A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 
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Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000692-57.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSIANE GONCALVES VIEIRA Endereço: Zoroastro a Pinheiro, s/n, 

bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): JOSIANE GONCALVES VIEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 18/09/2019 Hora: 12:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000692-57.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSIANE GONCALVES VIEIRA Endereço: Zoroastro a Pinheiro, s/n, 

bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-78.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LENON PRUDENCIO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000613-78.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS LENON PRUDENCIO 

PAZ Endereço: Rua Presidente Juscelino Kutischek, 914, casa, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): LUCAS LENON PRUDENCIO PAZ A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/10/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na 

extinção do feito. ARENÁPOLIS, 15 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-78.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LENON PRUDENCIO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000613-78.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCAS LENON PRUDENCIO PAZ Endereço: Rua 

Presidente Juscelino Kutischek, 914, casa, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-63.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000517-63.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELE DE OLIVEIRA MACEDO Endereço: Rua Maria Cupertino do 
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Nascimento, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): DANIELE DE OLIVEIRA 

MACEDO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 21/08/2019 

Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 24 de junho de 

2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-63.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000517-63.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 17.600,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELE DE OLIVEIRA MACEDO Endereço: Rua Maria Cupertino do 

Nascimento, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-38.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000648-38.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IARA DE CARVALHO Endereço: Rua Padre Joao Bosco,, s/n, bela 

vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): IARA DE CARVALHO A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, BEM COMO ACERCA DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 09/10/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 9 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-38.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000648-38.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: IARA DE CARVALHO Endereço: Rua Padre Joao Bosco,, s/n, bela 

vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000634-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS GOMES MACIEL 

Endereço: Rua João José de Almeida, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): LUCAS 

GOMES MACIEL A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 
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qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/10/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na 

extinção do feito. ARENÁPOLIS, 16 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-54.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000634-54.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUCAS GOMES MACIEL Endereço: Rua João José de 

Almeida, sn, casa, Bela Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): TELEFÔNICA BRASIL S.A. A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ARENÁPOLIS, 27 de janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-18.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000714-18.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JULIANA SANTANA DA SILVA Endereço: Pedro Nunes Barroso, 

1024, E, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): JULIANA SANTANA DA SILVA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

09/10/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 12 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-18.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1000714-18.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JULIANA SANTANA DA SILVA Endereço: Pedro Nunes Barroso, 

1024, E, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a):TELEFONICA BRASIL S.A. A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 27 de 

janeiro de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000708-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES Endereço: Presidente dultra, 

s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

18/09/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-11.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000708-11.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES Endereço: Presidente dultra, 

s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): SIRLEIDE APARECIDA FERNANDES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

18/09/2019 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 7 de 

agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-42.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIRA DOS SANTOS PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000064-42.2020.8.11.0088. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDECIRA DOS SANTOS PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Cuida-se de ação 

previdenciária objetivando a concessão de benefício previdenciário de 

auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez, negado no 

âmbito administrativo, sob a alegação de incorreção e injustiça da medida, 

uma vez que estaria demonstrada, por laudos médicos a incapacidade 

ostentada pela autora, consubstanciada em distorção na coluna, 

tornando-a incapacitada para o labor que desempenha regularmente. 

Somente por esse breve relato já é possível antever a ausência de um dos 

requisitos essenciais à concessão de tutelas provisórias em nosso 

ordenamento jurídico processual vigente, qual seja, o da probabilidade do 

direito. Com efeito, pretende a autora a concessão de benefício de 

auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez, em 

decorrência de acidente de trabalho que atingiu a coluna e a lombar da 

autora, o qual a incapacitaria para desemprenhar suas funções regulares, 

admitindo, todavia, que submetida à perícia oficial previdenciária, não 

houve constatação da aludida incapacidade. Ora, ainda que seja possível 

a modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição 

depende de prova pericial exauriente, que desfaça a presunção de 

legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto 

previdenciário nacional. Colho da jurisprudência federal: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. 1. De acordo com o artigo 273 do CPC, o juiz pode 

antecipar os efeitos da tutela pretendida desde que, havendo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Pelo próprio teor da 

decisão agravada já é possível perceber que a medida antecipatória da 

tutela foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, 

gozando a perícia médica realizada pela autarquia previdenciária de 

presunção de legitimidade, um dos atributos do ato administrativo, somente 

por meio de prova inequívoca em sentido contrário seria possível 

reconhecer a incapacidade do autor. 3. Não se mostra razoável autorizar 

a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado 

médico particular, quando dissidente do resultado constatado na perícia 

médica oficial. Há induvidosamente, frágil elemento probatório que repele a 

concessão da excepcional antecipação de tutela sem a realização de 

perícia médica judicial determinada para este fim” (TRF-5ª Região, 

Processo:AG 13991020134059999, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma). Desse modo, não existindo prova 

robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se deverá a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo da lei. Vindo aos autos a contestação, 

dê-se vistas dos autos, se presentes algumas das matérias definidas nos 

arts. 350/351 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para 

saneamento do feito e designação de audiência instrutória. Sem prejuízo, 

levando-se em consideração o teor do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, expedido pela parte requerida, informando 

a impossibilidade de comparecimento às audiências de mediação ante o 

reduzido número de procuradores na região, resta prejudicado o disposto 

no artigo 334, §5º, do CPC/2015. Defiro, porque atendidos os requisitos da 

Lei nº 1.060/50, os benefícios de gratuidade judiciária em favor da 

demandante, ante a prova, por ora suficiente, de insuficiência de recursos 

para custear as despesas processuais. Intime-se. Cumpra-se Às 

providências. Aripuanã/MT, 14 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 5094-46.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

De plano, promova-se a conversão do tipo do processo para 

“cumprimento de sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença formulado, conforme dispõe o art. 

1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 
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AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29685 Nr: 361-57.2006.811.0088

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE SALGUEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETH JOSE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308

 Nos termos da legislação viente, impulsiono o presente a fim de que sejam 

intimadas as partes para manifestação acerca da penhora de ativos 

financeiros da parte executada junto ao sistema bacenjud.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-48.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000083-48.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

REQUERIDO: DIEGO COELHO VISTOS. Ação de Busca e Apreensão 

proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação 

dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Prefacialmente, 

intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. Cumprida a 

determinação anterior, para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência por parte do requerido. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 

propriedade do veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, 

caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Aripuanã/MT, 24 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

A Portaria n. 02/2020-DF completa, que estabelece o plantão judiciário 

referente o mês de fevereiro de 2020 na Comarca de Brasnorte, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21243 Nr: 533-89.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 Vistos, etc.

Certifique a secretaria quanto à tempestividade da petição de fl. 194.

Verifico que o cálculo apresentado pela contadoria às fls. 188/189, não 

obedece a taxa de juros determinada pelo r. Acordão de fl. 123/128.

Diante disso, DETERMINO nova remessa dos autos à Contadora Judicial, 

para computar os valores, conforme r. Acordão de fls. 123/128.

Ressalto, ainda, que a nobre Servidora deverá observar a data inicial de 

06.09.2011, (uma vez que conforme sentença de fls. 148, os cálculos 

relativos ao período de 14/10/2008 a 05/09/2011, já tiveram sua RPV 

expedida), e a data final sendo 25.04.2014, em razão da implantação do 

benefício já ter ocorrido, abatendo, portanto, as parcelas cujo pagamento 

foi efetuado.

Com a juntada dos novos cálculos, intimem-se as partes para 

manifestação e após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79610 Nr: 2056-53.2019.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO, 

Cpf: 00896901173, Rg: 1770910-5, Filiação: Silo Ferreira dos Santos e 

Sebastiana Pinheiro dos Santos, data de nascimento: 09/06/1978, 

brasileiro(a), natural de Matelandia-PR, solteiro(a), soldador. atualmente em 

local incerto e não sabido
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Finalidade: Intimação do agressor acerca da presente decisão, que aplicou 

medidas protetivas em favor da vítima, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, III, do Código de Processo Penal e, além disso, configurar o 

crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006

Resumo da Inicial: A requerente afirmou, perante a autoridade policial, que 

há 03 dias estava sendo agredida por seu atual companheiro José Santos 

Neto; que somente hoje conseguiu sair da residência e pedir ajuda. 

Relatou que o suposto agressor lhe pega pelo pescoço, segura seu 

cabelo e bate a sua cabeça contra a parede.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de medida protetiva requerida por 

Marinalva Vicente, nos termos do artigo 18 da Lei nº 11.340/06, restando 

configurada a urgência, tendo em vista as necessidades assecuratórias 

em relação à vítima.A requerente afirmou, perante a autoridade policial, 

que há 03 dias estava sendo agredida por seu atual companheiro José 

Santos Neto; que somente hoje conseguiu sair da residência e pedir ajuda. 

Relatou que o suposto agressor lhe pega pelo pescoço, segura seu 

cabelo e bate a sua cabeça contra a parede.Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas protetivas 

requeridas (ref. 10).É, em síntese, o relatório. Decido. De proêmio, 

verifica-se que a Lei nº 11.340/06 foi editada a fim de estabelecer 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica.Ademais, o artigo 

5º da referida norma, assevera para os efeitos legais que configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade 

doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas.No caso em apreço, em que pese o laudo pericial não constar 

lesões, o boletim de ocorrência menciona que a vítima encontrava-se com 

hematomas e arranhões no corpo, o que, a meu ver, é suficiente para 

justificar a concessão das medidas protetivas.Quanto aos requisitos para 

aplicação das medidas postuladas, mister que estejam presentes o fumus 

boni juris e o periculum in mora, e no caso dos autos, embora os relatos se 

escorem exclusivamente no depoimento da vítima, há que se reconhecer 

que não se deve exigir nesse momento inicial, em que a vítima busca 

apenas uma proteção à sua integridade física e psicológica, provas mais 

concretas da necessidade dessas medidas, pois os crimes praticados 

num cenário de violência doméstica normalmente ocorrem no interior dos 

lares, sem a presença de testemunhas oculares, e estas, quando existem, 

não raro se recusam a prestar qualquer informação relevante por não 

querer se envolver no conflito familiar das partes.Destarte, estando, no 

presente caso, caracterizada a ocorrência de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a aplicação das medidas protetivas objetivadas 

merecem ser deferidas, sobretudo para assegurar que delitos mais 

graves não aconteçam.Ante o exposto, obedecendo aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), 

assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina 

do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO EM PARTE as 

medidas protetivas pleiteadas, quais sejam:• Afastamento do lar, domicílio 

ou local de convivência - abarcando, por consequência, o pedido de 

separação de corpos;• Proibição do agressor de se aproximar da vítima, 

no limite de 200 metros;• Contato com a ofendida, por qualquer meio de 

comunicação.Quanto aos pedidos relativos à proibição de aproximação e 

contado com os familiares da vítima e das testemunhas, não verifico nos 

autos quaisquer documentos ou fatos que permitam decidir de maneira 

favorável à ofendida. Assim, por ora, INDEFIRO.Oficie-se à Autoridade 

Policial, comunicando que foram concedidas as medidas de proteção 

requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no caso de 

descumprimento das medidas ora deferidas, na forma estabelecida pelo 

artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06.Intime-se o suposto agressor 

acerca da presente decisão, para que cumpra as determinações acima 

especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas poderá acarretar a decretação de sua prisão 

preventiva, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal e, 

além disso, configurar o crime previsto no artigo 24-A, da Lei 

11.340/2006.Intime-se a ofendida, acerca da presente decisão, bem como 

da necessidade de seu comparecimento em juízo no prazo de 06 (seis) 

meses para manifestar eventual interesse na manutenção das medidas 

ora deferidas.Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06.Esclareço que, 

havendo necessidade, as medidas protetivas poderão ser modificadas, 

ampliadas ou cassadas, nada impedindo que sejam colhidos maiores 

elementos para apreciação futura.Por fim, passados os 06 (seis) meses, 

certifique-se o Senhor Gestor e, em seguida, expeça-se mandado de 

intimação para que a vítima se manifeste acerca da necessidade da 

manutenção das medidas aplicadas.Ciência ao Ministério Público.Sirva-se 

a cópia da presente decisão como MANDADO E OFÍCIO.Cumpra-se com 

urgência.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIARA LUIZA 

PEREIRA PRADO, digitei.

Brasnorte, 24 de janeiro de 2020

Alan Jhones de Oliveira Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 24872 Nr: 1108-29.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI ROSSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

PROCURADOR FEDERAL - INSS/MT - OAB:1662176

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em ação previdenciária que julgou 

procedente o pedido de aposentadoria por invalidez à parte autora, 

confirmado pelo Acórdão de fls. 127/149.

A parte executada, devidamente citada, nos termos do art. 910 do Código 

de Processo Civil, concordou com cálculo apresentando pela parte 

exequente, conforme manifestação de fl. 154-verso.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Primeiramente, justifico a quebra da ordem cronológica quanto ao 

julgamento do presente feito, uma vez se tratar de processo com 

preferência legal (idoso), nos termos do art. 12, § 2º, inciso VII, do Novo 

Código de Processo Civil.

Assim, considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados às fls. 152/153, HOMOLOGO-O para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO procedente o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente RPV/Precatório, 

conforme planilha de cálculo atrelada às fls. 152/153.

Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, observando 

os poderes constantes da procuração outorgada ao advogado 

constituído.

Intime-se pessoalmente o autor do alvará expedido, ou havendo a 

comprovação do pagamento do respectivo alvará e em nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50387 Nr: 1319-31.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - OAB:MT 

6.240

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 46/47. Este valor deverá ser recolhido de forma 

separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de Custas Judiciais 

e R$ 146,44 para fins da guia de Taxa Judiciária. Fica cientificado de que 
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poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, 

clicar na aba Emitir Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF e o NOME 

do pagante, clicar em Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais implicará na restrição de vosso nome e CNPJ junto ao 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, §5.º, da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59848 Nr: 498-51.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTA ROBERTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o INSS a 

implantar o benefício da aposentadoria rural por idade à parte autora, no 

valor de um salário mínimo por mês, com DIB em 08/10/2015 (data do 

requerimento administrativo). A correção monetária deve incidir desde a 

data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da 

citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com 

relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o 

julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no 

Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 

11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de 

mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem 

ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº.11.960/2009).Condeno a parte requerida aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata 

de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do 

STJ.Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, 

tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso 

por força da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita ao reexame necessário 

(EREsp 1.735.097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, por 

unanimidade, j. em 08.10.2019).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Oportunamente, arquive-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62618 Nr: 2082-56.2016.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO FRANCISCO ENZWEILER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Adriana Rodrigues Conti - 

OAB:MT 21.998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Embargante na pessoa de sua advogada, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

fls. 20. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar na aba Emitir Guia e digitar 

Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF e o NOME do pagante, clicar em Simular Guia, 

Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais implicará 

na restrição de vosso nome e CNPJ junto ao protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, §5.º, da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 1013-52.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:MT 11.991

 Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu HELIO VENTURA DE JESUS, 

da prática do crime previsto no artigo 147, “caput”, do Código 

Penal;b)DESCLASSIFICAR a capitulação da denúncia que se refere ao 

artigo 129, §9º, do Código Penal, para dar-lhe a definição jurídica do artigo 

21, da Lei de Contravenções Penais, com fundamento no artigo 383 do 

Código de Processo Penal. CONDENO, ainda, o réu Helio Ventura de Jesus 

ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 804 do 

Código de Processo Penal, uma vez que constituiu advogado particular, 

demonstrando que não é desprovido de condições financeiras.Passo à 

dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 1127-20.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo dos Santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

Considerando a renúncia de ref. 103, revogo a nomeação realizada 

anteriormente (ref. 22) e NOMEIO o Dr. TIAGO JOSÉ LIPSCH para atuar 

como Advogado Dativo do réu.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

De mais a mais, RECEBO o recurso de apelação interposto 

tempestivamente pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 593, 

inciso I do Código de Processo Penal, porquanto presentes todos os 

requisitos de admissibilidade (ref. 98).

Uma vez que já foram apresentadas as respectivas razões, dê-se vistas 

à Defesa para a apresentação das contrarrazões, no prazo legal, nos 

termos do artigo 600, caput do CPP.

Após, com a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/ NOTIFICAÇAO/ OFÍCIO/ 

CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 17261 Nr: 1190-36.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779/MT

 Nesse sentido, sendo incabível a reserva de honorários, incabível também 

a homologação da cessão. Ora, a cessão implicaria na alteração de 

titularidade de um crédito também alimentar, operada ao final de um 

processo que perdurou por quase 15 anos, o que não reputo razoável ou 

proporcional. Diante disso, considerando as peculiaridades do caso em 

apreço, entendo que os pedidos deverão ser discutidos em lide própria. 
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Ante o exposto, deixo de homologar a cessão de crédito, bem como de 

arrestar o crédito e, ainda, de destacar os honorários advocatícios. Uma 

vez precluso o prazo recursal, intime-se a parte autora a se manifestar, 

em 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes da presente decisão. 

Proceda-se ao necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24710 Nr: 946-34.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:MT 13.640-A

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 46. Este valor 

deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de Custas Judiciais e R$ 146,44 para fins da guia de 

Taxa Judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, clicar na aba Emitir 

Guia e digitar Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF e o NOME do pagante, clicar em 

Simular Guia, Gerar Guia e Imprimir. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral deste fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais implicará 

na restrição de vosso nome e CNPJ junto ao protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, §5.º, da CNGC-TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 12h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-03.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO DE ANDRADE MARQUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 13h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-08.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA DE AVILA DEL BARCO AGUIAR (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-16.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-18.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu advogado, da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/02/2020, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-46.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATISA MAIARA DE AZEVEDO OAB - MT24312/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000029-46.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:PAULO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATISA MAIARA DE 

AZEVEDO POLO PASSIVO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 13/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-72.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1001006-72.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 10.113,67 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA GISELI DE 

SOUZA Endereço: RUA MARCELO PIETISCH, 16, RENASCER, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 
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vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 31/01/2020 Hora: 12:15 , a ser 

realizada na sede deste juízo, no endereço acima indicado. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-87.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BRUN BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 

1001005-87.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 10.215,48 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSIMAR BRUN 

BATISTA Endereço: RUA MARCELO PIETISC, 16, QD 02, RENASCER, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 31/01/2020 

Hora: 12:00 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima 

indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-19.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL FERNANDEZ MOSQUERA MENDES (EXEQUENTE)

ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES CORREA OAB - GO38365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANDRE RIZZARDI (EXECUTADO)

HEITOR REZENDE SOARES (EXECUTADO)

CASSIA MARIA FERREIRA (EXECUTADO)

JOAO ALVES SOARES (EXECUTADO)

ANA MARIA DE RESENDE (EXECUTADO)

LUCAS FERREIRA RIZZARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, 

tendo em vista penhora efetuada (fl. 05/10 da Carta Precatória de ID 

28412149), impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar 

Audiência de Conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 10:15 horas 

(horário de Cuiabá/MT), conforme determinado na r. decisão de ID 

22167578, podendo a parte devedora oferecer embargos, inclusive 

oralmente (LJE, arts. 52, IX e 53, § 1º). Na audiência será buscado o meio 

mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da 

alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas 

cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em 

pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado (LJE, art. 53, § 

2º). Campinápolis, 27 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000575-08.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL LUIZ INACIO OAB - MT12227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. E. M. (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO Procedo, neste ato, com a juntada de 

Ofício encaminhado pelo Cartório do 2º Ofício de Campinápolis/MT. 

Destarte, nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe 

o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar as vias originais das 

Certidões de Casamento, devidamente averbadas. CAMPINÁPOLIS, 27 de 

janeiro de 2020. PRISCYLLA MURZIN RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Av. Benônio 

José Lourenço, s/n, Setor União, CAMPINÁPOLIS - MT - CEP: 78630-000 - 

TELEFONE: (66) 34371729

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0500034-71.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

AMADOR FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o Art. 203, §4º do NCPC, 

tendo em vista a certidão retro expedida e documentos anexados (ID's 

28432613 e 28432640), impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para manifestarem nos autos o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO, conforme determinado no r. Despacho de ID 27414327. 

Campinápolis , 27 de janeiro de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34371726

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33026 Nr: 657-32.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN DE SOUZA MEDRADO, PAULO SERGIO 

GOLONI, VELCI LUIS RAFFAELLI, JALBES VILSON LOPES, SALVADOR 

RODRIGUES DE MAGALHÃES, MARKTURIO BOTELHO, OSMAR NORONHA 

GONÇALVES, JAIME ANTONIO GOLGATO, JONAS MARIANO DA SILVA 

NETO, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA SIMÃO, JOÃO 

BERNARDES, ÁLVARO GIMENEZ GONÇALVES, JOSÉ DAS GRAÇAS 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO CANAN - OAB:9180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT

 Tendo em vista a resposta da comarca Deprecada retro encartada, 

informando que houve a quitação das custas judiciária, porém não houve 

comprovação do distribuidor, INTIMO a parte exequente para 

depositar/transferir para o Banco do Brasil S/A, Cartório Distribuidor (Ag. 

7140-4 e CC. 52.600-2), o valor de R$ 45,41, devendo comprovar nos 

autos a transação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43265 Nr: 1250-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO PEIXOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins que, TRANSITOU EM JULGADO a sentença 

proferida nos autos.

 Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

implantação do beneficio previdenciário.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43414 Nr: 1310-92.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROOTSITSIMRO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para o réu, 

citado a p. 49v , manifestar nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para manifestar nos autos.
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Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30210 Nr: 1148-10.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, 

ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ARAUJO - OAB:53341, 

IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CÂNDIDO - OAB:6101, GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

Informo desde já, que o valor a ser recolhido é para cumprimento de 02 

(duas) diligencias para a REGIÃO DA GAMELEIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1311-53.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:/ MT 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, WILLIAN GONÇALVES LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:20511/O

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão 

deferido a p. 169.

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, intimando a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entende por 

direito. Sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42460 Nr: 878-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS AFONSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins que, TRANSITOU EM JULGADO a sentença 

proferida nos autos.

 Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

implantação do beneficio previdenciário.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43741 Nr: 1481-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVRS, EVRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre os documentos de fls. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30943 Nr: 715-69.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSC-M, EDSS, FJJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de 02 (duas) diligências na Região CENTRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32381 Nr: 130-80.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE PRATAVIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre a 

Impuganção ao Cumprimento de Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 116-96.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANET APARECIDA QUEIROZ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora, no prazo legal, apresentar respostas aos 

embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 874-36.2018.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIMAR BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre Ofício em fls. 41/43.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 08/2020-CLA     A Doutor a THATIANA DOS SANTOS, Ju íza 

de Direito e Diretor do Foro da Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, 

em Substituição legal e no uso de suas atribuições legais,   

CONSIDERANDO o CONTRATO no 99/2019, com objetivo de contratação 

de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial 

preventiva e corretiva;   CONSIDERANDO que a empresa 

CONTEMPORÂNEA ENGENHARIA LTDA., deu início as reformas nesta 

Comarca no dia 21/01/2020; CONSIDERANDO que as reformas consistem 

na manutenção elétrica e pintura do Fórum, necessitando do desligamento 

dos equipamentos para pint ura das paredes e janelas;   CONSIDERANDO 

que não foi possível concluir a pintura na Secretaria da Vara Única nos 

dias 25 e 26/01/2020;     RESOLVE:   Art. 1º SUSPENDER o expediente 

externo da Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, no âmbito desta 

Comarca no dia 27/01/2020, ficando suspensos os prazos processuais na 

respectiva Vara nessa data, evitando, assim, eventual prejuízo aos 

jurisdicionados;Art. 2º Manter a pauta de audiências de conciliação 

designadas para esta data.Art. 3º As medidas consideras urgentes, 

consoantes na CNGC serão mantidas na forma de plantão judiciário.Art. 4º 

Remeta-se cópia à Corregedoria, à Coordenadoria de Comunicação do 

TJMT, ao Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos 

representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública desta 

Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia 

Militar local.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.     Cláudia, 27 de janeiro 

de 20 20. Assinado Digitalmente Thatiana dos Santos Juíza de Direito e 

Diretor a do Foro          table

 PORTARIA N. 08/2020-CLA

 A Doutor a THATIANA DOS SANTOS, Ju íza de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, em Substituição legal e no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o CONTRATO no 99/2019, com objetivo de contratação 

de empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial 

preventiva e corretiva;

 CONSIDERANDO que a empresa CONTEMPORÂNEA ENGENHARIA LTDA., 

deu início as reformas nesta Comarca no dia 21/01/2020;

 CONSIDERANDO que as reformas consistem na manutenção elétrica e 

pintura do Fórum, necessitando do desligamento dos equipamentos para 

pint ura das paredes e janelas;

 CONSIDERANDO que não foi possível concluir a pintura na Secretaria da 

Vara Única nos dias 25 e 26/01/2020;

 RESOLVE:

 Art. 1º SUSPENDER o expediente externo da Secretaria da Vara 

Única/Juizado Especial, no âmbito desta Comarca no dia 27/01/2020, 

ficando suspensos os prazos processuais na respectiva Vara nessa 

data, evitando, assim, eventual prejuízo aos jurisdicionados;

Art. 2º Manter a pauta de audiências de conciliação designadas para esta 

data.

Art. 3º As medidas consideras urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário.

Art. 4º Remeta-se cópia à Corregedoria, à Coordenadoria de Comunicação 

do TJMT, ao Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos 

representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública desta 

Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia 

Militar local.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cláudia, 27 de janeiro de 20 20.

 Assinado Digitalmente

 Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106769 Nr: 3204-33.2018.811.0101

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADA, DPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A parte autora emendou à inicial tão somente solicitando a inclusão no 

polo passivo dos pais biológicos do menor, entretanto determinou-se a 

inclusão expressa na inicial do pedido de destituição do poder familiar.

Assim, intime-se novamente o causídico para aditar a inicial incluindo a 

fundamentação e o pedido de destituição do poder familiar dos pais 

biológicos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 3334-57.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJALDS, MDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Defiro o pedido da parte autora (ref. 53).

 2. Oficie-se o perito nomeado para prestar esclarecimentos sobre as 

dúvidas apontadas pelo autor, devendo ser encaminhada a petição de ref. 

53.

3. Com a resposta do perito, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104718 Nr: 2201-43.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDCDO, JMC, FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ORTIZ - 

OAB:27006/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE CLÁUDIA/MT - OAB:

 Vistos.

 1. Para a defesa da ré Fabiana Sangi de Souza nomeio o advogado Dr. 

Anderson Ortiz, OAB nº 27006.

2. Intime-se-o para apresentar resposta à acusação no prazo legal.

3. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 388-83.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos Virtuais (Id. 85577)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executada: POLIANA TOMAZINI

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se edital de citação da executada, com prazo de 20 (vinte) dias 

(arts. 256, inciso I c/c 257, inciso III, ambos do CPC).

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89501 Nr: 429-16.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR GERHARDT, ROSEMARI PÖTTKER GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VIEIRA NEVES, DANIEL CARDOSO DA 

SILVA, ANTÔNIO GUEDES FERREIRA, José Marcelo Copanski, NIVEA 

DENIZE GUTHIER, EVELIZE CAROLINA GUTHIER, Francisco Gabriel 

Dallabrida Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, LUIZ HERMES BRESCOVICI - OAB:3683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a citação por edital de JOSÉ MARCELO COPANSKI, conforme 

requerido, com prazo de 20 (vinte) dias.

2. Promova a secretaria a citação dos demais Requeridos.

3. Deixo para analisar o pedido de produção de prova pericial após o 

contraditório.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90199 Nr: 719-31.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 90199)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: CARLOS ALBERTO ALVES

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se edital de citação do executado, com prazo de 20 (vinte) dias 

(arts. 256, inciso I c/c 257, inciso III, ambos do CPC).

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90793 Nr: 2963-19.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745/O, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:RS - 91.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

1. Considerando a escusa do perito nomeado (ref. 45), REVOGO a 

nomeação feita em 20.07.2018 (ref. 27) e NOMEIO para a realização da 

perícia a médica ortopedista, Dra. Marjurie Scaranto, CRM 10531/MT.

 Oficie-se no endereço profissional: Avenida das Itaúbas, nº 1879, Jardim 

Paraíso, CEP: 78.556-138, Sinop, encaminhando a documentação 

pertinente.

 2. Após, intime-se pessoalmente a parte autora, inclusive por DJE.

 3. No mais, cumpra-se a decisão de Ref. 27.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90880 Nr: 1035-44.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO MELO DA SILVA, JOICE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 90880)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executados: ANTÔNIO FRANCISCO MELO DA SILVA e JOICE DIAS DA 

SILVA

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se edital de citação dos executados, com prazo de 20 (vinte) 

dias (arts. 256, inciso I c/c 257, inciso III, ambos do CPC).

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100896 Nr: 352-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100896)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

Executado: UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro.

2. Expeça-se edital de citação do executado, com prazo de 20 (vinte) dias 

(arts. 256, inciso I c/c 257, inciso III, ambos do CPC).

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104815 Nr: 2247-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PAULO DIAS, CLAUDIO MENEGHELLI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA, MAPFRE 

VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER - 

OAB:19892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:20.011-A, Claudinéia Santos Pereira - 

OAB:22.074-A, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga - OAB:36.528, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30.485, JACÓ CARLOS SILVA 
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COELHO - OAB:15013, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569, 

Lucimer Coelho de Freitas - OAB:33.001

 Autos Virtuais (Id. 104815)

Ação de Reparação por Perdas e Danos (Danos Materiais - Lucros 

Cessantes) c/c Danos Morais.

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de processo de Ação de Reparação por Perdas e Danos (Danos 

Materiais - Lucros Cessantes) c/c Danos Morais proposta por CARLOS 

PAULO DIAS e CLAUDIO MENEGHELLI DIAS em face de MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A e MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

As partes juntaram aos autos acordo firmado entre eles requerendo a sua 

homologação e extinção do feito (ref. 24).

 DECIDO.

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as partes 

(ref. 24).

 As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto a homologação do acordo é a medida que se impõe.

 Diante disso, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo como título executivo 

judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de Processo Civil, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

 P.R.

Arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cláudia, 24 de janeiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107710 Nr: 3538-67.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALICE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

impugnar a contestação (referência 10), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 108108 Nr: 187-52.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Vistos.

1. Defiro o pedido do parquet. Determino a realização de estudo 

psicossocial com as partes, inclusive os filhos, a ser feito pela Equipe 

Interdisciplinar do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de verificar se é 

possível a revogação das medidas de proteção aplicadas e nos termos do 

parecer do parquet.

2. Com a entrega do relatório, intime-se o réu, por meio de sua defesa, 

bem como abra-se vista ao Ministério Público para apresentarem 

manifestação.

3. Após, conclusos.

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

576,82( Quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 163,42 ( Cento e 

sessenta e três reais e quarenta e dois centavos ) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-95.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NERI TAVARES DA SILAA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI - BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

801,16( Oitocentos e um reais e dezesseis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este valor deverá ser lançado 

separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 387,76 ( Trezentos e 

oitenta e sete reais e setenta e seis centavos ) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia paga (cópia da guia e 

comprovante de pagamento) nos autos. Fica vossa senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte autora, 

junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5° da CNGC-TJMT.

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000024-27.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000024-27.2020.8.11.0099. 

REQUERENTE: ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TERESA 

DA SILVA PINHEIRO BORGES Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição 

intitulada “Ação de busca e apreensão de menor com antecipação de 

tutela” ajuizada por Enivaldo Moreira dos Santos contra Teresa da Silva 

Pinheiro Borges. Depreende-se da Inicial que o autor e a Sra. GÉSSICA 

PAULO DA SILVA BORGES são genitores da criança A. J. B. dos S., 

conforme certidão de nascimento juntada aos autos. Ocorre que a 

genitora faleceu em 17.01.2020, conforme certidão de óbito juntada. Diante 

dessa situação, o autor deixou que a menor viesse a Juruena com sua 

avó materna (requerida) para ficar alguns dias, conforme narrado. 

Todavia, ao solicitar a devolução da criança, houve negativa por parte da 

avó/requerida que, inclusive, está propagando informação de que não 

devolverá a criança ao genitor, conforme exposto na Inicial. Diante disso, 

ajuizou-se a presente demanda, visando, em sede de tutela provisória de 

urgência antecipada, à busca e apreensão da menor, entregando-a 

posteriormente ao genitor/autor. Juntaram-se documentos. Estas eram as 

informações existentes, estando o processo concluso. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos 

dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do 

CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com 

não é imune a discussões no bojo do processo. Pois bem. Quanto à 

TUTELA PROVISÓRIA (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do 

CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Do referido 

dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente 

esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência. Salienta-se 

que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Entende-se como fumus 

boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por 

outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências 

que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a 

apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido. Assim, 

juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito 

indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter 

antecipado. Partindo dessas premissas e num juízo de cognição sumária, 

apropriado para o momento processual oportuno, vislumbram-se nos 

autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de 

urgência antecipada. Isso porque a “probabilidade do direito” está 

evidenciada, considerando que a narrativa apresentada é robusta e 

consubstanciada nos documentos juntados, como por exemplo, a certidão 

de nascimento da menor, indicando a paternidade de Enivaldo Moreira dos 

Santos em relação a menor, de forma que ganha relevo o art. 1.634, VIII, 

do Código Civil, que assim dispõe: Art. 1.634. Compete a ambos os pais, 

qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 

familiar, que consiste em, quanto aos filhos: [...]; VIII - reclamá-los de quem 

ilegalmente os detenha; Além disso, há comprovação do falecimento 

recente da genitora, conforme certidão de óbito juntada aos autos. Esse 

tipo de situação, para além de ser subversiva, vai de encontro ao direito 

de a criança conviver com seu pai, conforme previsão expressa do art. 

19, caput, do ECA, assim redigido: Art. 19. É direito da criança e do 

adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar 

e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. O 

“periculum in mora” evidencia-se na situação de vulnerabilidade vivenciada 

pela criança, a qual se vê privada de estar na companhia de seu pai, 

condição que deve ser preservada, considerando, inclusive, a atual 

situação vivenciada pela menor (falecimento recente da genitora). Além 

disso, há alteração radical da realidade/rotina vivenciada pela menor, haja 

vista estar em outro lar, outra cidade da qual sempre residiu juntamente 

com seus pais, situação que pode(ria) causar prejuízos psicológicos à 

infante. Por isso, levando sempre em conta o melhor interesse da criança, 

que é regra nesse tipo de situação, verifica-se que o melhor para A. J. B. 

dos S. é estar, neste momento, na companhia de seu pai, de forma que 

deve ser deferida a tutela provisória de urgência antecipada pretendida. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, 

precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, isto para que seja 

realizada a BUSCA E APREENSÃO da criança A. J. B. dos S. (nascida em 

28.05.2014, atualmente com 5 anos de idade, inscrita no CPF sob o n. 

070.420.761-33), conforme acima fundamentado. Considerando a 

expressa menção ao desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, DEIXA-SE de designa-la, por ora. Todavia, a audiência de 

conciliação poderá ser designada em qualquer momento, desde que 

requerida por alguma das partes. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Portanto, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, através de sua advogada, 

da presente decisão; 2. EXPEDIR Mandado de busca e apreensão e 

OFICIAR ao Conselho Tutelar de Juruena/MT para que, juntamente com o 

Oficial de Justiça, procedam à busca e apreensão da menor A. J. B. dos 

S. na Rua nova esperança, s/n, bairro Mini Estádio, em Juruena/MT (para 

maiores informações, manter contato com o genitor através do número 

66.9.8439-8284), sendo lavrado auto circunstanciado, frisando-se que, 

sendo o caso, poderão arrombar portas (com as cautelas e respeito à 

inviolabilidade domiciliar) e requisitar imediatamente e sem maiores 

formalidades o acompanhamento de força policial; OBS.: o Mandado 

deverá ser cumprido apenas após contato com o genitor, garantindo que 

els esteja em Juruena para receber a criança, evitando-se, com isso, 

qualquer momento de acolhimento. 3. Efetivada a busca e apreensão, 

deverá o Conselho Tutelar de Juruena entregar a criança ao genitor, 

informando ao Juízo; 4. CIENTIFICAR o Ministério Público; 5. CITAR a 

parte-requerida, por MANDADO, para conhecimento do processo, bem 

como INTIMÁ-LA para oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo 

legal, atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 6. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for 

o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que 

entender de direito; 7. Após, ao Ministério Público; 8. Por fim, conclusos. 

Cumprir, COM URGÊNCIA, mas compreendendo que não há risco narrado 

à criança, devendo tudo ser feito com calma e explicando aos envolvidos 

o cenário existente. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-80.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILISETE MARIA FERNANDES OAB - SC54340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos... Como houve contestação, tem-se por resistida a pretensão da 

parte-autora, razão pela qual perde relevância a discussão acerca do 

requerimento específico. A contestação alegou prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento. 

Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a contestação. No 

tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, vê-se 

que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, pois a 

retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido administrativo, 

o qual não foi feito no prazo apontado pelo INSS. Assim, deve ser 

afastada a aludida preliminar. Não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte requerente; Ø Cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, se for o caso; Ø A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; Ø 
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O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total; Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, 

do CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Tendo em 

vista os requerimentos acerca da necessidade de perícia médica, bem 

como pelo assunto e especificidades deste processo, DEFERE-SE sua 

realização. Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade 

em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à 

formalização da nomeação, a partir de lista lá constante, a qual deverá 

levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no 

Cadastro da Justiça Federal. Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se 

que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos 

termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a 

circunstância do local, FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a 

nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à 

aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), 

sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 

60 (sessenta) dias, contados da realização do exame, para a entrega do 

laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade 

do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a 

nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por 

meio de seus advogados/representantes), isso para os fins e nos termos 

do art. 465, §1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE 

MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos), deve ser dada 

ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após 

juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao 

perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos 

autos; 5. Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; a. Paralelamente, quanto à perícia, após juntado o Laudo, 

inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para promover 

o pagamento dos honorários ao perito; 7. Por fim, após o cumprimento do 

acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA. Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. 

Cumprir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-57.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por ROSALINA ALVES 

BATISTA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em síntese, ter 

nascido aos 18/06/1954, afirmando que satisfaz plenamente os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício referente à aposentadoria rural 

por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, como: i. Cópia de 

documentos indicando a idade; ii. Certidão de casamento, indicando-se a 

profissão de “agricultor” do cônjuge (1978); iii. Declaração de exercício de 

atividade rural (Sindicato/Associação) em nome do cônjuge; iv. Notas 

fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em nome 

próprio/cônjuge/filho (1987, 2010, 2011); v. Contrato de assentamento em 

nome do cônjuge (1993); vi. Documentos indicando a aposentadoria rural 

do cônjuge; vii. Documento de indeferimento do pedido administrativo 

(24/09/2012). Inicial recebida, não houve a concessão de tutela 

antecipada. Contestação e impugnação apresentadas, saneou-se o 

processo. Audiência de instrução realizada. Parte-autora apresentou 

alegações finais. É o que parece relevante relatar. II FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 PRELIMINARES Não há preliminares suscitadas ou reconhecíveis de 

ofício pendentes de análise. II.2 MÉRITO A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o preenchimento de 

três requisitos legais: a. idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 201, §7º, II, da CF/88 e art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); b. 

carência, traduzida no efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 

8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida no artigo 

142 da mesma lei; c. a condição de empregado prestador de serviço de 

natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação 

e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), 

ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural 

(art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). II.2.1 Da idade A 

parte-autora nasceu em 18/06/1954, ou seja, atingiu a idade mínima para 

se aposentar no ano de 2009, conforme se infere dos documentos 

pessoais juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início 

de prova documental (“material”) corroborada com a prova testemunhal do 

efetivo exercício da atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 

168 meses, conforme Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. II.2.2 Da carência 

No que tange à carência, deve a parte-autora demonstrar o exercício da 

atividade rural na condição de segurado especial pelo período 

correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 

8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Enunciados 14 e 34 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização), 

devidamente corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se 

necessário. No caso, a parte-autora juntou como início de prova material 

fotocópia dos seguintes documentos (apenas aqueles em que há data e 

que sejam reputados como relevantes): i. Certidão de casamento, 

indicando-se a profissão de “agricultor” do cônjuge (1978); ii. Declaração 

de exercício de atividade rural (Sindicato/Associação) em nome do 

cônjuge; iii. Notas fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços 

rurais, em nome próprio/cônjuge/filho (1987, 2010, 2011); iv. Contrato de 

assentamento em nome do cônjuge (1993); Com efeito, os documentos 

citados constituem em início razoável de “prova material” da condição de 

rurícola do requerente, pois são documentos contemporâneos aos fatos, 

estando eles devidamente preenchidos. Igualmente, vale destacar que a 

prova material exigida não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja razoável, que estabeleça 

delineamento fático de confirmação do alegado pelo requerente, não 

podendo deixar de ser sublinhado entendimento jurisprudencial 

relacionado à dificuldade da construção probatória em casos como o 

debatido (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não por outro motivo 

que a Desembargadora Federal Neuza Alves, relatora nos autos de n. 

2007.33050001263, ao fundamentar seu voto argüiu: “é firme a linha de 

precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início razoável de 

prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou 

posterior ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova 

testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz 

Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 

02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” 

de vínculo com a atividade rural nos anos de 1987, 1993 e 2010/2011 (04 
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anos). Em depoimento pessoal, a parte-autora narrou que sempre morou 

no sítio, estando em Cotriguaçu há mais de 30 anos, na área rural, com 

marido e filho, plantando milho, arroz, feijão, somente para o consumo, 

sem empregados e sem maquinário. À prova testemunhal. ADELAR narrou 

que conhece a parte-autora desde 1998, da Zona Rural, em Cotriguaçu. 

Mora em sítio, com marido, em arrendamento, sem empregados e 

máquinas. ODELI narrou que conhece a parte-autora há 33 anos, de 

Cotriguaçu, da Linha Coraí. Mora em sítio, plantando arroz e milho, com 

companheiro, sem empregado e maquinário. Não passa despercebido que 

boa parte dos documentos está em nome de terceiro. Porém, NESTE 

CASO, não descaracterizam o vínculo com a atividade rural, tendo em 

vista a relação entre a parte-autora e o terceiro (cônjuge). Assim, o que 

se tem é o trabalho em lavoura desde há mais de 14 anos. Do que se 

angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (168 meses) foi 

comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação do 

art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou na 

condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso quando do 

requerimento administrativo (24/09/2012). II.2.4 Conclusão Portanto, a 

atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento 

jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o conjunto de 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. II.3 TUTELA 

ANTECIPADA No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se 

possível, em tese. No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de 

tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar da verba e a 

presunção de que se mostra imprescindível para o sustento da 

parte-autora. Neste caso, deve a requerida implantar o benefício no prazo 

de 30 dias, com a consequência de, não o fazendo, ser bloqueado valor 

da União para o pagamento. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isso para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por 

idade rural em favor de ROSALINA ALVES BATISTA, no valor de um 

salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde cinco anos antes do ajuizamento (20/03/2014), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, 

de se aplicar o art. 496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região, consoante entendimento 

exposto em julgamento da própria corte (TRF-1 - REO: 

0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2017 

e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgadoà 

a) nome do segurado: ROSALINA ALVES BATISTA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 20/03/2014 (cinco anos antes 

do ajuizamento); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; 

g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 dias. OFICIAR 

ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - AADJCBA – 

APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: CENTRO 

NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28376 Nr: 1314-85.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

INDEFERE-SE o requerimento da parte-exequente, considerando que já 

houve pesquisa de veículos em nome da parte-executada através do 

Sistema Renajud, conforme pode ser visto à fl. 86 (recente).

Da mesma forma, já foram consultadas as DIRPF em nome da 

parte-executada, referente aos anos de 2017 a 2019, sem êxito, 

consoante fls. 87/90.

Quanto à “desconstituição da penhora”, ressalta-se novamente que o 

valor encontrado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em 

nome da parte-executada era irrisório em relação ao valor da dívida (art. 

836 do CPC), motivo pelo qual foi desbloqueado, conforme pode ser visto 

na fl. 78 (já explicado na decisão de fl. 85).

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado constituído, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, levando em conta o acima explicitado;

a. Havendo decurso de prazo sem manifestação, INTIMAR pessoalmente, 

mediante carta com aviso de recebimento (art. 485, §1º, do CPC);

2. Com a resposta ou intimado pessoalmente não responder, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 1173-27.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDONOR FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.DEFERIDA a “gratuidade da justiça”, embora compita à parte-autora o 

pagamento das despesas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAISPublicar. 
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Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR 

os autos.Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de 

outubro de 2019.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62507 Nr: 904-80.2013.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JICIANE KAISER MARCHI, JICIANE KAISER 

MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos...

Primeiramente, INDEFERE-SE o requerimento de constrição de patrimônio 

(dinheiro) através do Sistema Bacenjud, considerando que a atual fase 

processual (procedimento especial da monitória) não comporta a referida 

diligência.

No mais, deve-se o processo seguir, conforme disposto no art. 700 e ss. 

do CPC.

Pois bem.

Rejeitados os embargos (fl. 47), DECLARA-SE constituído, de pleno direito, 

o título executivo judicial contra a parte-requerida, prosseguindo-se 

processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 

Especial do Código de Processo Civil (cumprimento de sentença), 

conforme teor do art. 702, §8º, do CPC.

O valor do título é de R$21.422,76 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e 

dois reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-executada, pelo DJe, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, §2º, I, do CPC), isso para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver;

2. NÃO OCORRENDO o pagamento voluntário, com fulcro no art. 523, §1º, 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10%, o que já fica fixado em 

caso de não pagamento voluntário;

3. Fica a parte-executada ADVERTIDA de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, a impugnação;

4. NÃO EFETUADO o pagamento voluntário ou se parcial, VISTAS à 

exequente para manifestação, a não ser que já tenha indicado alguma 

forma de penhora;

5. Havendo impugnação, VISTAS à exequente para manifestação;

6. Com pagamento integral, após manifestação da exequente ou para fins 

de penhora, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62852 Nr: 1212-19.2013.811.0099

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIA ROSARIO SILVEIRA, IRACI 

FRANCISCA SILVEIRA, COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A, ALIRIO METZ, NORMA METZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marissol Jesus Filla - 

OAB:17245/PR

 Assim, à SECRETARIA para:1.CITAR os requeridos Alírio Metz, Norma 

Metz e Cotriguaçu Colonizadora do Aripuanã S.A., por meio de Carta 

Precatória, isto para que fiquem formalmente cientes do processo, bem 

como para que apresentem resposta (inclusive contestação), no prazo de 

15 (quinze) dias;a.Havendo diligência negativa:i.Apresentado outros 

endereços, desde já DETERMINA-SE a citação pessoal no endereço 

indicado, deferindo-se, se necessário, a expedição de Carta 

Precatória;ii.Não sendo informado ou desconhecido o atual endereço, 

desde já, PROCEDER à citação do(s) requerido(s) pela via 

editalícia;iii.Decorrido o prazo do edital, NOMEAR curador especial para 

representar o(s) requerido(s), através da lista constante da Secretaria 

(obedecendo, como sempre, à alternância);iv.Posteriormente, INTIMAR o 

curador especial para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da 

nomeação. Aceitando-a, deverá apresentar contestação, no mesmo 

prazo;v.Em seguida, INTIMAR a parte-autora para especificar as provas 

que pretende produzir/requerer o que entender de direito.b.Havendo 

diligência positiva:i.Decorrido o prazo sem manifestação, certificar e 

INTIMAR a parte-autora para especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entende de direito, no prazo de 15 dias;ii.No caso 

de ser apresentada a contestação, havendo preliminares, INTIMAR a 

parte-autora para impugnação no prazo legal.2.Juntada a manifestação da 

parte-autora, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de setembro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63153 Nr: 75-65.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123,

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a parte-exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito;2.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de setembro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68392 Nr: 477-78.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, ERDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR JOSÉ DOS SANTOS, solteiro(a), 

Telefone 6798493722. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 789,24 (Setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. Fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 789,24 

(Setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref. 72. Este valor deverá ser 

lançado para o recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor. O sistema vai gerar o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de 
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pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 16 de dezembro de 2019

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 82-86.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES 

PASCHOAL - OAB:15.881/A, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - 

OAB:13169/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO RANGEL DE SOUZA, Cpf: 

04754988108, Rg: 2300609-9, Filiação: Cenilda Rangel e Luiz Carlos de 

Souza, data de nascimento: 14/04/1992, brasileiro(a), natural de Mundo 

Novo-MS, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. Fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 557,83 ( 

Quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref.70. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 144,43 (Cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos) para fins da guia de 

Taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou CPF/CNPJ, da parte 

requerida dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elaine Castanha 

Bonavigo, digitei.

Cotriguaçu, 16 de dezembro de 2019

Elaine Castanha Bonavigo Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34891 Nr: 1309-24.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por invalidez em favor de MANOEL PINTO DE 

OLIVEIRA, [...] Tópico síntese do julgado à a) nome do segurado: MANOEL 

PINTO DE OLIVEIRA; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 

c) renda mensal atual: a calcular; d) data de início do benefício – DIB: 

(conforme indicado no Dispositivo); e) renda mensal inicial – RMI: a 

calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: benefício ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: descabido.Cotriguaçu/MT, 24 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1451-28.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427/O, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defere-se o pleito da parte-autora (novo prazo para manifestação sobre 

o Laudo).

 Para obter celeridade no futuro, VIRTUALIZAR o processo.

Após, intimar a parte-autora para manifestação.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3757-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROQUE AGOSTINI - Vulgo "Paulo Agustinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LUIS BASEGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Vistos.

Em análise dos autos, verifica-se que ainda corre o prazo para alegações 

finais do requerido, tendo em vista o prazo sucessivo do artigo 364, §2 do 

CPC.

Portanto, por ser necessário para o deslinde do feito, converte-se o 

julgamento em diligência. Assim, à SECRETARIA:

1. Intimar a parte-requerida para alegações (se ainda não foi feito), 

aguardando-se o prazo para a apresentação;

2. Após, conclusos.

 Após, decorrido o prazo da parte requerida com ou sem manifestação, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65661 Nr: 515-27.2015.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JFR, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos.

I RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença por R.R.S. e R.R.S, representados 

neste ato por sua genitora Jéssica Ferreira Rodrigues, contra Leandro 

Costa Silva.

Em manifestação de Ref: 45, o Ministério Público disse que, em contato por 

telefone com a genitora das crianças, esta informou que o requerido 

efetuou o pagamento integral do débito alimentar.
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Por isso é que se requer a extinção do processo, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

 II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista que o débito fora quitado, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, inciso VI do 

Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais, porém 

suspendo sua exigibilidade com fulcro no artigo 98, §4 do CPC, haja vista 

ser beneficiário da justiça gratuita.

 DEIXA-SE de condenar o requerido/executado em honorários 

advocatícios, considerando a postulação pelo Ministério Público.

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos com as 

cautelas de estilo.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74389 Nr: 1712-46.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT

 Ante o exposto, considerando a perda do objeto, a fulminar o interesse de 

agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Descabidos honorários advocatícios, tendo em vista não ter havido 

angularização processual.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora 

compita à parte-autora ao pagamento das custas processuais, 

suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35091 Nr: 52-27.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETI ROHDEM GIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Inicial.Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAISEm atenção ao art. 85, 

§3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 10% sobre o valor da 

causa.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

(art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

não ter havido sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. 

art. 496, I, do CPC), não é o caso de ser remetido o processo à instância 

seguinte.Publicar. Intimar.Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à 

não havendo condenação da Fazenda Pública, deixa-se de 

elaborá-lo.Cotriguaçu/MT, 24 de janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35816 Nr: 668-02.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI MIOTTO BORSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B, JOSÉ BRUNO MARTINS LEÃO - 

OAB:23752/MT

 Ante o exposto, REJEITA-SE a denúncia contra RENI MIOTTO BORSATO 

quanto à imputação de conduta prevista como infração penal pelo art. 41 

da Lei 9.605/98. Por fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado);2.INTIMAR o Ministério Público. 

Após, com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e baixas de 

e s t i l o ,  A R Q U I V A R .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 1236-08.2017.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, autoridade titular da SECRETARIA DE ESTADO E DE 

GESTÃO, autoridade titular do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:273528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À SECRETARIA:

1. INTIMAR a parte-autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 dias, ressaltando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso III, do CPC;

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76980 Nr: 3525-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRMDS, ADADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público, À SECRETARIA:

1. INTIMAR as partes a fim de que esclareçam como ficará a guarda da 

infante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após decorrido o prazo, caso haja manifestação das partes elucidando a 

questão, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79418 Nr: 645-12.2018.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEIDE SALVINO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA AHNERT DA SILVA, LUCIANO 

SOUSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:OAB-MT 23573-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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A parte-autora foi devidamente intimada e deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de Ref: 19.

Posto isto, intime-se PESSOALMENTE a parte-autora para que, em 05 

(cinco) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de direito, com a 

consequência de, não o fazendo, ser o processo extinto sem resolução 

do mérito (artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil/2015).

Serve como MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83706 Nr: 3308-31.2018.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Constata-se que a carta de citação por AR não foi exitosa.

É de conhecimento deste Juízo que as tentativas de citação por correio 

neste município não são efetivas.

Deste modo, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Mandado de citação por Oficial de Justiça;

2. Caso não deposite o valor da diligência, INTIMAR para se manifestar a 

parte-autora;

3. Nada falando, INTIMAR pessoalmente para tanto (via AR, se possível).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 14355 Nr: 5-34.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEMIR BRAMBILA - ME, ZEMIR BRAMBILA - 

REPRESENTANTE LEGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Bonfim - 

OAB:14.533, Bruno César Figueiredo Mamus - OAB:15.321, Carlos 

César Mamus - OAB:15.555, Elisabete Figueiredo Mamus - 

OAB:13.905-B

 Vistos...

Trata-se de Objeção de não-executividade oposta pela parte-executada 

Zemir Brambila - ME, apontando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sobre a admissibilidade da objeção, em que pese discussão, entende-se 

cabível, mas há pressupostos que devem ser observados.

 Em relação ao cabimento, aponta o STJ para a seguinte direção:

A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por 

construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos 

casos em que o juízo, de

ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito 

da higidez do título executivo.

(STJ, AgRg no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª 

Turma, jul. 28.03.2000, DJ 05.06.2000

 Embora ali se fale em construção doutrinário-jurisprudencial (na verdade, 

cita-se Pontes de Miranda como criador ou pelo menos sistematizados do 

instituto), concorda-se com Daniel Assumpção quando diz que os arts. 

518 e 803, par. único, ambos do CPC/15, acabam levando à conclusão de 

que a legislação também sufragou seu cabimento (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2017. 9. ed. p. 1376).

 Entendendo-se cabível, importante assinalar que o exequente deva ser 

ouvido (arts. 9º e 10, ambos do CPC).

 Outro ponto importante diz respeito à suspensão do procedimento (ou 

processo, conforme for) executivo, entendendo-se que isso somente se 

dá caso se verifique a situação do art. 919, §1º, do CPC (aqui aplicável às 

Execuções Fiscais).

 Também é relevante pontuar que não se pode inaugurar maior dilação 

probatória por força da objeção, bem como as matérias tratadas pela 

defesa devem se cingir às de ordem pública (ou pelo menos conhecível de 

ofício, como a prescrição) e verificáveis de plano (STJ, ADREsp 363.419/ 

SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 02.12.2002), consoante se 

nota no Enunciado 393 da Súmula do STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

 Portanto, matérias como prescrição, decadência e alegação de 

pagamento (na verdade, a exigibilidade da obrigação exequenda, como 

bem ressalta Daniel Assumpção, ob. cit., p. 1377) podem ser veiculadas 

em “objeção de não executividade”.

 Essencial sublinhar a questão da dilação probatória, sendo possível 

alegação de “matéria de fato”, desde que se refira à prova documental já 

constante do processo/procedimento.

 No tocante ao momento para se objetar, embora não haja unanimidade, 

aqui se entende pela possibilidade disso se dar em qualquer momento 

processual.

 Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção sem efeito suspensivo.

Feita a admissibilidade, continua-se.

Em impugnação, a exequente discordou.

Assim, deve-se decidir a questão.

Do quanto argumentado, verifica-se que a alegação única se vincula à 

ocorrência de prescrição intercorrente.

 Afirma a parte-executada que a “ação” foi ajuizada em 10.01.2003, 

todavia, após várias tentativas de citação, foi citada para responder e 

apenas na data de 02.03.2016, perfazendo o prazo de pelo menos 13 

anos da data do despacho inicial até a sua citação.

 Argumenta que no presente caso, a citação tardia não decorreu de 

“mecanismos da justiça”, mas sim pelo desinteresse do Fisco, tendo em 

vista que não informou os endereços corretos da parte-executada.

Não obstante a alegação da parte-executada, observa-se que de fato a 

Inicial foi distribuída em 10.01.2003, isto na Comarca de Juína/MT, tendo 

sido recebida em 02/2003.

 Houve o encaminhamento dos autos para esta Comarca, sendo 

determinado que fosse cumprido o despacho anterior (01/2005). Não 

houve êxito na citação por meio de Carta com Aviso de Recebimento (fl. 

59). Para tanto, a parte-exequente se manifestou requerendo informações 

complementares para o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, isto 

em 11/2006. Determinou-se a intimação da parte-exequente já com as 

informações por ela solicitada, isto em 11/2007. Reiterou-se o cumprimento 

em 08/2009 e em 01/2012. Posteriormente, em 02/2012, foi juntada pela 

parte-exequente a petição requerendo a citação por meio de Carta 

Precatória, indicando endereço em Primavera do Leste, o que foi deferido 

em 10/2013. Reiterou-se o cumprimento do despacho em 11/2014, com 

expedição da Carta de Citação em 02/2016, desta vez com êxito, sendo a 

parte-executada citada.

Portanto, como se nota, a falta de citação não ocorreu por inércia da 

Exequente, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição 

intercorrente.

 Assim, verifica-se que aqui se mostra incidente o Enunciado 106 da 

Súmula do STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o 

acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

 Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de objeção de 

pré-executividade.

 No mais, à SECRETARIA:

1. INTIMAR as partes. Quanto à EXEQUENTE, quando da intimação já deve 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;

2. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 02 de outubro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30380 Nr: 1356-03.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Chaise - 

OAB:9.541/SC, CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - OAB:21.196-SC, 
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Giselle Regina Spessatto - OAB:18.306/SC, Reni Donatti - 

OAB:19.796/SC

 RECEBE-SE a Objeção sem efeito suspensivo.Feita a admissibilidade, 

continua-se.Em impugnação, a exequente discordou.Assim, deve-se 

decidir a questão.Do quanto argumentado, verifica-se que a alegação se 

vincula à ocorrência de prescrição do crédito tributário. Afirma a 

parte-executada que a constituição do crédito tributária se deu e, 

17.06.2002, mediante a entrega de notificação. Alega que o despacho que 

ordenou a citação na execução se deu em 12.02.2008, transcorrendo o 

prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e o 

despachou que ordenou a sua citação na execução fiscal.Pois 

bem.Transcreve-se o art. 174 do CTN:Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.Pelo transcrito, o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) 

anos para efetuar a cobrança do tributo a partir do momento em que há a 

constituição definitiva do lançamento do tributo.No presente caso, o fato 

gerador ocorreu no ano de 1997, conforme demonstrativo que instruiu a 

inicial (fl. 10). Conforme documento juntado pela parte-exequente, oriundo 

da Receita Federal (fl. 41), a data de constituição do crédito foi realmente 

em 17.06.2002, conforme alegado pela parte-executada, todavia, houve 

impugnação o lançamento em 01.07.2002, proferindo-se o Acórdão no ano 

de 2006, havendo ciência da decisão em 14.07.2006, com posterior 

encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).Desde 

modo, considerando que a constituição definitiva se deu em 14.07.2006 e 

a “ação” foi ajuizada em 18.12.2007, tem-se que não se operou a 

prescrição, haja vista que não transcorreu o prazo de cinco anos previsto 

no art. 174 do CTN.Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em 

sede de objeção de pré-executividade. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR 

as partes. Quanto à EXEQUENTE, quando da intimação já deve requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias;2.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 04 de novembro de 2019.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 1287-34.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI MARIA KIELING - ME, IVANI MARIA 

KIELING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos...

Não obstante os pedidos da parte-exequente (fls. 47/79), verifica-se que 

houve oposição de Objeção de não-executividade pela parte-executada.

 Assim, passa-se à admissibilidade.

Trata-se de Objeção de não-executividade oposta pelo par-te-executada, 

apontando a ocorrência prescrição do crédito tributário.

 Sobre a admissibilidade da objeção, em que pese discussão, entende-se 

cabível, mas há pressupostos que devem ser observados.

 Em relação ao cabimento, aponta o STJ para a seguinte direção:

A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por 

construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em princípio, nos 

casos em que o juízo, de

ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito 

da higidez do título executivo.

(STJ, AgRg no Ag 197.577/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª 

Turma, jul. 28.03.2000, DJ 05.06.2000

 Embora ali se fale em construção doutrinário-jurisprudencial (na verdade, 

cita-se Pontes de Miranda como criador ou pelo menos sistematizados do 

instituto), concorda-se com Daniel Assumpção quando diz que os arts. 

518 e 803, par. único, ambos do CPC/15, acabam levando à conclusão de 

que a legislação também sufragou seu cabimento (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2017. 9. ed. p. 1376).

 Entendendo-se cabível, importante assinalar que o exequente deva ser 

ouvido (arts. 9º e 10, ambos do CPC).

 Outro ponto importante diz respeito à suspensão do procedimento (ou 

processo, conforme for) executivo, entendendo-se que isso somente se 

dá caso se verifique a situação do art. 919, §1º, do CPC (aqui aplicável às 

Execuções Fiscais).

 Também é relevante pontuar que não se pode inaugurar maior dilação 

probatória por força da objeção, bem como as matérias tratadas pela 

defesa devem se cingir às de ordem pública (ou pelo menos conhecível de 

ofício, como a prescrição) e verificáveis de plano (STJ, ADREsp 363.419/ 

SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 02.12.2002), consoante se 

nota no Enunciado 393 da Súmula do STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

 Portanto, matérias como prescrição, decadência e alegação de 

pagamento (na verdade, a exigibilidade da obrigação exequenda, como 

bem ressalta Daniel Assumpção, ob. cit., p. 1377) podem ser veiculadas 

em “objeção de não executividade”.

 Essencial sublinhar a questão da dilação probatória, sendo possível 

alegação de “matéria de fato”, desde que se refira à prova documental já 

constante do processo/procedimento.

 No tocante ao momento para se objetar, embora não haja unanimidade, 

aqui se entende pela possibilidade disso se dar em qualquer momento 

processual.

 Não houve pedido relacionado à pretensão de efeito suspensivo.

 Ante o argumentado, RECEBE-SE a Objeção sem efeito suspensivo, 

devendo a SECRETARIA:

1. INTIMAR a executada, para ciência;

2. INTIMAR a exequente para se manifestar (prazo de 10 dias);

3. Após, conclusos.

 Cotriguaçu/MT, 04 de novembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 1159-77.2009.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Nada mais havendo de pendência, encerrada a fase de cumprimento de 

sentença.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Arquivar com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34433 Nr: 852-89.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme o Acórdão, ARQUIVAR.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000464-57.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 

1000464-57.2019.8.11.0099. EXEQUENTE: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Trata-se 

de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); 3. CONCORDANDO a requerida na expedição de RPV/Precatória, 

DEVE a parte-autora depositar em Secretaria as Certidões originais; 4. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado; 6. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-08.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 

1000422-08.2019.8.11.0099. EXEQUENTE: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Trata-se de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); 3. CONCORDANDO a requerida na expedição de RPV/Precatória, 

DEVE a parte-autora depositar em Secretaria as Certidões originais; 4. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado; 6. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000457-65.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MONTEIRO TAVARES OAB - MT0019736A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 

1000457-65.2019.8.11.0099. EXEQUENTE: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Trata-se 

de execução manejada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Refere-se à nomeação de defensor (dativo) para atuação em 

processo/procedimento, desaguando em decisão que fixou honorários 

advocatícios decorrentes do trabalho desempenhado. Com o título (o qual 

é judicial, mas com peculiaridade, já que inexistente a participação, no 

processo/procedimento, do executado), promove-se a presente 

execução. Assim, RECEBE-SE a Petição. Considerando a peculiaridade, 

deve-se estruturar o cenário normativo levando-se em conta tanto a Lei 

12.153/09 quanto o CPC. Por isso, conclui-se que o correto seja a citação 

do executado para, querendo, apresentar impugnação (nos próprios 

autos, portanto), valendo-se dos arts. 534 e 535, ambos do CPC. Por fim, à 

SECRETARIA para: 1. CITAR o Executado para, querendo, 

MANIFESTAR-SE, seja aceitando os cálculos, seja impugnando a 

execução (art. 535 do CPC), isso no prazo de 30 dias; 2. NÃO 

IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a pertinente 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, isso para pagamento 

do débito, atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do 

CPC e 100, caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido 

na Lei 10.656/17 (limite para RPV) e no Provimento 11/2017, do Conselho 

da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento por meio 

de RPV); 3. CONCORDANDO a requerida na expedição de RPV/Precatória, 

DEVE a parte-autora depositar em Secretaria as Certidões originais; 4. 

SENDO O CASO, independente de intimação, pode a parte-autora se 

manifestar no sentido de RENUNCIAR ao valor excedente ao limite indicado 

para pagamento por meio de RPV; 5. HAVENDO impugnação, INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja para 

questionar o apontado; 6. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000089-57.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

MARINALVA SILVA BUENO, qualificado nos autos, propôs em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 
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síntese, o recebimento de aposentadoria por invalidez, em razão de sua 

incapacidade laborativa. Em síntese, a parte autora alega que por 

apresentar os requisitos autorizadores ao gozo do benefício de 

auxílio-doença, dirigiu-se a APS do INSS a fim de obter o referido 

benefício, no entanto seu requerimento foi indeferido. Informa que é 

portadora de Dor lombar baixa (CID M54.5), Espondilose (CID M47), Outras 

dorsopatias deformantes (CID M43), Lesões no Ombro (CID M75) e 

Sinovite e Tenossinovite (CID M65), estando incapacitado para realizar 

suas atividades laborais por tempo indeterminado. A inicial foi recebida, 

bem como houve o deferimento da justiça gratuita à parte autora, 

designou-se perícia médica (ID. 18419299). Juntada de laudo da perícia 

médica. (ID. 22852376) A parte requerida apresentou contestação 

(ID.23469827) Impugnação ao laudo pericial. (ID.23640792) Impugnação à 

contestação apresentada pela parte autora (ID.26582358). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

pedido é improcedente. Inicialmente, cumpre salientar que a parte 

requerente impugnou o laudo da perícia médica (ID.23640792), no entanto 

o perito goza de presunção de desinteresse no deslinde do feito e, 

portanto, no que se refere à matéria técnica de natureza médica, suas 

conclusões devem prevalecer, não havendo qualquer motivo para 

desacolher o laudo apresentado. Na impugnação ao laudo o autor 

formulou pedido de concessão de benefício à parte autora, sob a 

alegação de que a mesma encontra-se incapacitada total e permanente 

para exercer atividades laborais. Entretanto, o autor não acostou aos 

autos documentos que tornassem o presente laudo pericial controvertido, 

necessitando maiores esclarecimentos ou até mesmo uma nova perícia, 

providência que lhe cabia, devendo arcar com a consequência de sua 

inércia. Passo a análise do mérito da ação. Para a concessão do benefício 

previdenciário aposentadoria por invalidez é necessário que o pretenso 

beneficiário seja segurado ao sistema da seguridade social, cumpra a 

carência, quando exigível, e comprove a incapacidade total e permanente 

para o trabalho. Quanto ao benefício auxílio-doença, o artigo 59 da lei 

8.213/91 dispõe claramente que será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Senão vejamos: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Saliento que, para concessão dos benefícios 

há necessidade da presença da qualidade de segurado, que se 

consubstancia no exercício de atividade abrangida pela Previdência 

Social, englobando também os 12 meses subsequentes à cessação das 

contribuições, e, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições, 

os 24 meses posteriores. Em caso de perda da qualidade de segurado, 

deverá a parte beneficiária contar com 1/2 da contribuição necessária 

para o benefício pretendido quando da refiliação. O laudo médico pericial 

atesta que a parte autora não está incapacitada para o trabalho. (ID. 

22852376) Conclui-se então, que a autora não preencheu um dos 

requisitos legais necessários à implantação do benefício, qual seja a 

incapacidade laboral. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por MARINALVA SILVA BUENO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo 

com a fundamentação acima. Vencida, condeno a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado e corrigido, o 

que faço com fulcro no artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. Entretanto, tendo 

em vista que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa 

sua exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do CPC. Oportunamente, 

arquivem-se. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000072-84.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE CASTRO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000072-84.2020.8.11.0034. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: SILVIO DE CASTRO MAGALHAES 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, com pedido de liminar, fundamentada no Dec. Lei 911/69, 

proposta por BANCO FINASA BMC S.A. em desfavor de SILVIO DE 

CASTRO MAGALHAES, ambos qualificados nos autos. Alegou o autor que 

teria contratado com a parte requerida a alienação do veículo descrito na 

inicial. No entanto, esta não teria adimplido as condições do contrato, 

estando em mora com a parcela vencida em 16/10/2019 e as posteriores, 

até a presente data. Em decorrência da mora, pleiteia a busca e 

apreensão do veículo em questão, pedido este que passo a analisar. Em 

ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a liminar 

somente pode ser deferida se o devedor tiver sido constituído em mora, 

sendo que esta poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 

911/69, em sua atual redação, trazida pela Lei 13.043/2014. No caso dos 

autos, o autor não logrou êxito em comprovar tal requisito, pois apesar de 

comprovar que enviou a notificação extrajudicial por carta registrada, esta 

não foi entregue ao Requerido, posto que o AR foi devolvido pelos 

correios com a informação “mudou-se”. Desta forma, a finalidade da 

notificação – que é cientificar o réu da existência da dívida inadimplente – 

não foi alcançada. Observe-se que não há exigência legal de que a 

notificação seja entregue diretamente ao requerido, bastando que ela seja 

recebida no endereço informado no contrato firmado entre as partes. 

Porém, no presente caso, a notificação sequer foi entregue no aludido 

endereço. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça. Cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. 

1. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, 

STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do 

artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 

13.043/14. Mora não configurada no caso concreto, pois a certidão do 

oficial do tabelionato comprova que a notificação não foi entregue no 

domicílio do devedor. 2. Ação julgada extinta, diante da ausência de 

notificação regular do devedor em mora, nos termos do artigo 267, IV, do 

CPC. AÇÃO JULGADA EXTINTA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70064009756, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado 

em 23/03/2015). (TJ-RS , Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

23/03/2015, Décima Quarta Câmara Cível) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA 

DO DEVEDOR Notificação extrajudicial enviada por Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos Ausência da comprovação de entrega da 

notificação Insuficiência da demonstração do simples encaminhamento da 

notificação ao devedor para constituí-lo em mora, conquanto ausente 

prova de recebimento no endereço do destinatário Necessidade de 

demonstração do recebimento da carta registrada, ainda que não 

pessoalmente pelo devedor Confirmação de que a notificação foi 

devolvida ao remetente Recurso improvido. (68359120118260010 SP 

0006835-91.2011.8.26.0010, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de 

Julgamento: 16/02/2012, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/02/2012) Em que pese a atual legislação não preveja a 

comprovação da mora pelo protesto do título, não entendo que esta 

ferramenta passou a ser inidônea à comprovação da mora, visto que a 

intenção do legislador, com as novas regras, foi trazer menos formalismo 

à norma, a fim de facilitar a comprovação dessa exigência legal pelo 

credor. Portanto, frustrada a entrega da notificação no endereço do 

devedor, caberia ao autor comprová-la por meio do protesto do título, o 

que também não ocorreu no presente caso. Há que se concluir, portanto, 

que o requerido não está constituído em mora nos termos do Decreto Lei 

911/69. Entretanto, como medida de economia processual, determino a 

intimação do autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, emende a inicial, 

comprovando a mora da requerida, bem como procedendo ao recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da liminar e extinção 

do processo sem julgamento do mérito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-20.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

IVANILDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por invalidez, em razão de sua 

incapacidade laborativa. Em síntese, a parte autora alega que por 

apresentar os requisitos autorizadores ao gozo do benefício de 

auxílio-doença, dirigiu-se a APS do INSS a fim de obter o referido 

benefício, no entanto seu requerimento foi indeferido. Informa que é 

portador de Acidente vascular cerebral, não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico (CID10 I64), estando incapacitado para realizar 

suas atividades laborais por tempo indeterminado. A inicial foi recebida, 

bem como houve o deferimento da justiça gratuita à parte autora, 

designou-se perícia médica (ID. 19773209). Juntada de laudo da perícia 

médica. (ID. 22300675 e 25900106) A parte requerida apresentou 

contestação (ID.20082766), seguida pela impugnação à contestação 

apresentada pela parte autora (ID.20688577). Impugnação ao laudo 

pericial. (ID.23029742 e 23628682) Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é improcedente. 

Inicialmente, cumpre salientar que a parte requerente impugnou o laudo da 

perícia médica (ID.23029742 e 23628682), no entanto o perito goza de 

presunção de desinteresse no deslinde do feito e, portanto, no que se 

refere à matéria técnica de natureza médica, suas conclusões devem 

prevalecer, não havendo qualquer motivo para desacolher o laudo 

apresentado. Na impugnação ao laudo o autor formulou pedido de 

concessão de benefício à parte autora, sob a alegação de que a mesma 

encontra-se incapacitada total e permanente para exercer atividades 

laborais. Entretanto, o autor não acostou aos autos documentos que 

tornassem o presente laudo pericial controvertido, necessitando maiores 

esclarecimentos ou até mesmo uma nova perícia, providência que lhe 

cabia, devendo arcar com a consequência de sua inércia. Passo a análise 

do mérito da ação. Para a concessão do benefício previdenciário 

aposentadoria por invalidez é necessário que o pretenso beneficiário seja 

segurado ao sistema da seguridade social, cumpra a carência, quando 

exigível, e comprove a incapacidade total e permanente para o trabalho. 

Quanto ao benefício auxílio-doença, o artigo 59 da lei 8.213/91 dispõe 

claramente que será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido em Lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Senão vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Saliento que, para concessão dos benefícios há necessidade da 

presença da qualidade de segurado, que se consubstancia no exercício 

de atividade abrangida pela Previdência Social, englobando também os 12 

meses subsequentes à cessação das contribuições, e, se o segurado já 

tiver pago mais de 120 contribuições, os 24 meses posteriores. Em caso 

de perda da qualidade de segurado, deverá a parte beneficiária contar 

com 1/2 da contribuição necessária para o benefício pretendido quando da 

refiliação. O laudo médico pericial atesta que a parte autora não está 

incapacitada para o trabalho. (ID. 22300675 e 25900106) Conclui-se então, 

que a autora não preencheu um dos requisitos legais necessários à 

implantação do benefício, qual seja a incapacidade laboral. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

deduzido por IVANILDO FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo com a fundamentação 

acima. Vencida, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, atualizado e corrigido, o que faço com fulcro no 

artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. Entretanto, tendo em vista que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa sua 

exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do CPC. Oportunamente, 

arquivem-se. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000438-60.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA (REQUERIDO)

EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 EDITAL DE 

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO PROCESSO n. 1000438-60.2019.8.11.0034 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido Nome: EDSON RIBEIRO DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

POLO PASSIVO: Nome: EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Marechal Rondon, 22, Centro, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Nome: 

MARIA DE FATIMA ROSA DE LARA Endereço: Rua MARECHAL RONDON, 

22, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 FINALIDADE: FAZ 

SABER, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, de que foi decretada a Interdição EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, 

brasileiro, incapaz, nascido no dia 17/12/1987, filho de Edson Ribeiro de 

Oliveira e Maria de Fátima Rosa Lara, natural de Nova Brasilândia/MT, 

portador do RG nº 2034923-8 SSP/ MT e CPF nº 029.315.361-21, residente 

e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 22, centro, em Dom Aquino-MT, 

por sentença proferida em 24/01/2020. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Causa da 

Interdição: Deficiência mental, epiléptico e psicótico. Prazo da Interdição: 

Indeterminado. Curador nomeado: Edson Ribeiro de Oliveira. O prazo deste 

edital é do art. 755, § 3º do Novo Código de Processo Civil. SENTENÇA: 

Vistos e etc. Cuida-se de Ação De Interdição Com Pedido de curatela Em 

Antecipação De Tutela ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO tendo como 

Interditando o Sr. EDIVAIR LARA DE OLIVEIRA, nomeando como curador 

definitivo seu Genitor, Sr. Edson Ribeiro de Oliveira, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que Edivair Lara de Oliveira é 

deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento psiquiátrico de 

longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é dependente de 

terceiros e inválido para o trabalho e necessita de acompanhamento ou um 

tutor para realizar suas atividades cotidianas, não possuindo condições 

de gerir por si só os atos da vida civil. Extrai-se da prefacial que o 

interditando carece de constante assistência e auxílio. Com lastro nestas 

premissas, postula a Parte Autora pela decretação de interdição do 

Interditando. Com a inicial vieram os documentos. A tutela antecipada foi 

deferida (ID. 22422647), concedendo-se a curatela provisória do 

interditando ao seu genitor Sr. Edson Ribeiro de Oliveira. O interditado foi 

regularmente citado (ID. 23236569). Houve a realização de audiência (ID. 

26955319) momento em que efetuou a entrevista do interditando. 

Verifica-se ainda, que o advogado da requerida manifestou pela 

nomeação da Curatela definitiva em favor do genitor, igualmente, instado a 

se manifestar o MPE requereu a procedência da ação. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de 

pedido formulado pelo Ministério Público para interdição de EDIVAIR LARA 

DE OLIVEIRA. O entendimento predominante nos tribunais é que a ação de 

interdição possui caráter social, a fim de garantir a proteção da pessoa e 

dos bens do(a) interditando(a), desde que haja indícios e suspeitas de que 

o(a) requerido(a) não detém plena capacidade de entendimento. Conforme 

ressaltado pelo Parquet, no caso dos autos, vê-se claramente do 

interrogatório do interditando (ID. 26955319), o mesmo possui deficiência 

mental. Demais disso, Percebe-se do Atestado médico, subscrito pelo Dr. 

Antônio de Castro Alves (CRM-MT 1500), no qual atesta que “Edivair Lara 

de Oliveira é deficiente mental, epiléptico e psicótico. Em tratamento 

psiquiátrico de longa data e neurológico também. Tem prejuízo da crítica, é 

dependente de terceiros e inválido para o trabalho. Faz uso de vários 

psicotrópicos. CID, F71 + 640 + F20.0”. Ademais, aufere-se do parecer 

psicológico que: “Diante das informações colhidas e observações 

realizadas, percebe-se que o Sr. Edson deseja ter a curatela legal do filho 

para facilitar o acesso do mesmo a diversos serviços, além de deixar 

claro que também quer dividir a responsabilidade dos cuidados com o filho 

entre ele e a ex-esposa, mãe de Edivair. Aparentemente, o Sr. Edson 

cuida bem do filho Edvair”. Impõe-se, portanto, nos termos do artigo 1767, 
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inciso I do Código Civil, a curatela do interditando. Neste sentido, cita Maria 

Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar seus os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80). Diante das alegações trazidas os pedidos iniciais, 

assim, devem ser tidos por procedentes. Logo, torna-se dispensável a 

designação de audiência de instrução, bem como a designação de pericia. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão posta na peça inicial, para decretar a interdição de EDIVAIR 

LARA DE OLIVEIRA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil. Via de consequência, o interditando 

ficará privado de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração (CC, art. 1782). Nomeio lhe curador o Sr. 

Edson Ribeiro de Oliveira, seu genitor, aplica-se no caso o disposto no 

artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o termo de 

curatela, constando às restrições acima. Em obediência ao disposto no 

artigo 755. §3, do Código de Processo Civil e no artigo 12, inciso III, do 

Código Civil, inscreva-se a presente decisão no registro civil e publique-se 

na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com intervalos de dez 

dias. Sem custas ou honorários advocatícios. Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Intimem-se. Ciência ao MP. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO - JUIZ DE DIREITO E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital de Interdição, que será publicado por três vezes com 

intervalo de 10(dez) dias e afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. DOM AQUINO, 

27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-28.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO SOARES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por ORLANDO SOARES SANTANA, qualificado nos autos, 

propôs em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, alega a parte 

requerente que nasceu em 20 de fevereiro de 1958, tendo completado 60 

anos no ano de 2018, necessitando comprovar 15 anos de efetivo 

exercício de atividade rural, para a concessão da aposentadoria. Informa 

que data 29/05/2018, postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, com o número 

(NB): 182.774.075-0. Por fim, a parte autora pugna pela concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade. A inicial foi recebida, bem 

como houve o deferimento dos benefícios da assistência gratuita a parte 

autora. A parte requerida apresentou contestação no ID. 22855801, 

seguida da impugnação à contestação apresentada pela parte autora no 

ID. 23638993. Há decisão de organização de processo, a qual designou 

audiência de instrução e julgamento (ID.23751202). Audiência de instrução 

e julgamento realizada (ID.25193537). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. 

Com efeito, o trabalhador rural é enquadrado como segurado obrigatório 

do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 da Lei nº 

8.213/91. O exercício da atividade rural foi comprovado pelos depoimentos 

das testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

corroborando o início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha 

Sinibaldo Damasio informou que: Conhece a parte autora há 40(quarenta) 

anos o conheceu quando o autor trabalhava na Fazenda Boa Sorte, 

depois ele trabalhou em outras fazendas como empreita, trabalhou na 

Fazenda Santa Fé, trabalhou muito tempo com o Sr Junqueira. Depois, o 

autor comprou uma terra em Juscimeira que acabou vendendo para 

adquirir uma propriedade no Boiadeiro onde o autor trabalha com a criação 

de gado. Informou que o autro não tem maquinários e bem funcionários 

que sempre trabalhou no campo. Em seu depoimento a testemunha Wilson 

de Lara Nunes informou que: Conhece a parte autora há 35 (trinta e cinco) 

anos que ele sempre trabalhou na área rural e que atualmente ele tem uma 

propriedade rural onde exerce a atividade rural capinando e criando gado. 

Informou que antes do autor comprar a propriedade em que reside e 

trabalha atualmente, trabalhava de empreiteiro na área rural. De início, 

cumpre ressaltar que é válida a prova testemunhal para a demonstração 

dos fatos alegados na inicial, uma vez que essa prova não é ilícita 

(Constituição da República, artigo 5º, inciso LVI), além de ser difícil a 

comprovação através de prova exclusivamente documental. De outra 

face, em que pese a Súmula 149 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

inexiste vedação legal a que a comprovação da qualidade de trabalhador 

rural seja feita por meio exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado 

no artigo 106 do atual Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se 

decidiu inclusive, no Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

que: "A lei não veda a comprovação da qualidade de rurícola 

exclusivamente por testemunhas. Ao contrário, só excepciona na hipótese 

de aposentadoria por tempo de serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, 

Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). Mesmo que assim não fosse, repita-se, a 

parte autora trouxe aos autos início de prova material que, aliado à prova 

testemunhal, demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para 

obtenção do benefício da aposentadoria por idade. Além disso, como 

ressaltado acima, trata-se de início de prova, e não de prova conclusiva, 

mesmo porque foi complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que 

a parte autora juntou aos autos, sua certidão de casamento constando 

sua profissão como tratorista, comprovante de residência rural, matrícula 

de imóvel rural em seu nome, documento do INDEA o identificando como o 

proprietário animais bovinos e equinos, desse modo os documentos 

juntados comprovaram que a parte autora exerce atividade rural em 

regime de economia familiar. Cumpre ressaltar que competia ao instituto 

réu o ônus da prova contra o fato constitutivo do direito da autora, o que 

não foi feito, de modo que a pretensão inicial merece parcial acolhimento. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação. Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 
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do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as caute las  de praxe . 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-26.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONILDA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por MARIONILDA ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, informou que 

nasceu em 22 de novembro de 1962, tendo completado 55 anos no ano de 

2017, tendo que comprovar 15 anos de efetivo exercício de atividade 

rural, para a concessão da aposentadoria. Aduz que na data 08/05/2018, 

postulou junto ao Posto de Benefícios do INSS a concessão do benefício 

de aposentadoria por idade rural, com o número (NB): 179.816.569-1. Por 

fim, a parte autora pugnou pela concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade. A inicial foi recebida, bem como houve o deferimento dos 

benefícios da assistência gratuita a parte autora (ID.18668154). 

Certificou-se a apresentação de contestação (ID.19809979), seguida da 

impugnação à contestação(ID.21214506). Há decisão de organização de 

processo, a qual designou audiência de instrução e julgamento (ID. 

22519529). Audiência de instrução e julgamento realizada (ID.25231030). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido é procedente. Com efeito, o trabalhador rural é 

enquadrado como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência 

Social, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.213/91. O exercício da 

atividade rural foi comprovado pelos depoimentos das testemunhas como 

exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, corroborando o início de prova 

material. Outrossim, em juízo a testemunha Aquina Francisca de Souza 

informou que: Conhece a parte autora há 30 (trinta) anos e que a mesma 

sempre trabalhou na roça. Informou que a autora já trabalhou na Fazenda 

das Corujas e na Fazenda do Antonio André. Relatou que a autora 

ajudava o pai na roça e que tem um ano e meio que ela mora na cidade. Em 

seu depoimento a testemunha João Teodoro de Borba informou que: 

Conhece a parte autora há 30 (trinta) anos a conheceu porque morou no 

Coruja em Dom Aquino e que a mesma sempre trabalhou na roça com o 

pai, que a autora morou por 12 (doze) anos nas Corujas, trabalhou no 

Renato Coutinho e que a autora sempre acompanhou o pai, vez que, a 

autora nunca casou. Informa que há 02 anos a parte autora mora na 

cidade, mas que sempre morou na zona rural. De início, cumpre ressaltar 

que é válida a prova testemunhal para a demonstração dos fatos alegados 

na inicial, uma vez que essa prova não é ilícita (Constituição da República, 

artigo 5º, inciso LVI), além de ser difícil a comprovação através de prova 

exclusivamente documental. De outra face, em que pese a Súmula 149 do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inexiste vedação legal a que a 

comprovação da qualidade de trabalhador rural seja feita por meio 

exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado no artigo 106 do atual 

Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se decidiu inclusive, no 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região que: "A lei não veda a 

comprovação da qualidade de rurícola exclusivamente por testemunhas. 

Ao contrário, só excepciona na hipótese de aposentadoria por tempo de 

serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). 

Mesmo que assim não fosse, repita-se, a parte autora trouxe aos autos 

início de prova material que, aliado à prova testemunhal, demonstraram o 

preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício da 

aposentadoria por idade. Além disso, como ressaltado acima, trata-se de 

início de prova, e não de prova conclusiva, mesmo porque foi 

complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que a parte autora 

juntou aos autos sua certidão de nascimento onde consta a profissão de 

seu genitor como a de lavrador, desse modo os documentos juntados 

comprovaram que a parte autora exerce atividade rural em regime de 

economia familiar. Cumpre ressaltar que competia ao instituto réu o ônus 

da prova contra o fato constitutivo do direito da autora, o que não foi feito, 

de modo que a pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação. Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as caute las  de praxe . 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-30.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOMINGUES PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

SOLANGE DOMINGUES PONTES, qualificado nos autos, propôs em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em 

síntese, o recebimento de aposentadoria por invalidez, em razão de sua 

incapacidade laborativa. Em síntese, a parte autora alega que por 

apresentar os requisitos autorizadores ao gozo do benefício de 

auxílio-doença, dirigiu-se a APS do INSS a fim de obter o referido 

benefício, no entanto seu requerimento foi indeferido. Informa que é 

portadora de Transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), Dor lombar baixa (CID 

M54.5) e Gonartrose primária bilateral (CID M17.0), o referido Médico 

também declarou que a Parte Autora encontra-se incapacitada de exercer 

atividade laborativas por tempo indeterminado. A inicial foi recebida, bem 

como houve o deferimento da justiça gratuita à parte autora, designou-se 

perícia médica (ID. 18129292). Juntada de laudo da perícia médica. (ID. 

22142784) A parte requerida apresentou contestação (ID.22234387). 

Impugnação ao laudo pericial. (ID.22874110) Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é 

improcedente. Inicialmente, cumpre salientar que a parte requerente 

impugnou o laudo da perícia médica (ID.22874110), no entanto o perito 

goza de presunção de desinteresse no deslinde do feito e, portanto, no 

que se refere à matéria técnica de natureza médica, suas conclusões 

devem prevalecer, não havendo qualquer motivo para desacolher o laudo 

apresentado. Na impugnação ao laudo o autor formulou pedido de 

concessão de benefício à parte autora, sob a alegação de que a mesma 

encontra-se incapacitada total e permanente para exercer atividades 

laborais. Entretanto, o autor não acostou aos autos documentos que 

tornassem o presente laudo pericial controvertido, necessitando maiores 

esclarecimentos ou até mesmo uma nova perícia, providência que lhe 

cabia, devendo arcar com a consequência de sua inércia. Passo a análise 

do mérito da ação. Para a concessão do benefício previdenciário 

aposentadoria por invalidez é necessário que o pretenso beneficiário seja 

segurado ao sistema da seguridade social, cumpra a carência, quando 

exigível, e comprove a incapacidade total e permanente para o trabalho. 

Quanto ao benefício auxílio-doença, o artigo 59 da lei 8.213/91 dispõe 

claramente que será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido em Lei, ficar incapacitado para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Senão vejamos: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 
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carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Saliento que, para concessão dos benefícios há necessidade da 

presença da qualidade de segurado, que se consubstancia no exercício 

de atividade abrangida pela Previdência Social, englobando também os 12 

meses subsequentes à cessação das contribuições, e, se o segurado já 

tiver pago mais de 120 contribuições, os 24 meses posteriores. Em caso 

de perda da qualidade de segurado, deverá a parte beneficiária contar 

com 1/2 da contribuição necessária para o benefício pretendido quando da 

refiliação. O laudo médico pericial atesta que a parte autora não está 

incapacitada para o trabalho. (ID. 22142784) Conclui-se então, que a 

autora não preencheu um dos requisitos legais necessários à implantação 

do benefício, qual seja a incapacidade laboral. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por 

SOLANGE DOMINGUES PONTES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo com a fundamentação acima. 

Vencida, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, atualizado e corrigido, o que faço com fulcro no 

artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. Entretanto, tendo em vista que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa sua 

exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do CPC. Oportunamente, 

arquivem-se. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000043-68.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. D. S. (REQUERIDO)

F. C. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000043-68.2019.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), 

e do Provimento nº 56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das 

Secretarias, independentemente de despacho judicial, proceda a 

movimentação processual, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para que intime as partes e o Ministério Público acerca da 

juntada do laudo e para que no prazo legal se manifestem. DOM AQUINO, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) ERICK LEITE FERREIRA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-17.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIO SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000070-17.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

JEOVANIO SILVA ROCHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção 

de benefício previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o 

pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 

do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em 

vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido 

para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias). Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-29.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA REGINA FERREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

proposta por LEILA REGINA FERREIRA DE MOURA, qualificado nos autos, 

propôs em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria por idade rural, 

em razão de ter preenchido os requisitos. Em síntese, informou nasceu em 

01 de março de 1963, tendo completado 55 anos no ano de 2018, tendo 

que comprovar 180 meses de efetivo exercício de atividade rural, para a 

concessão da aposentadoria. Aduz que na data 24/09/2018, postulou 

junto ao Posto de Benefícios do INSS a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural, com o número (NB): 178.525.057-1. Por fim, 

a parte autora pugnou pela concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade. A inicial foi recebida, bem como houve o deferimento dos 

benefícios da assistência gratuita a parte autora (ID.22544220). 

Certificou-se a apresentação de contestação (ID.22802119), seguida da 

impugnação à contestação(ID.23605203). Há decisão de organização de 

processo, a qual designou audiência de instrução e julgamento 

(ID.23833556). Audiência de instrução e julgamento realizada 

(ID.25235926). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. Com efeito, o 

trabalhador rural é enquadrado como segurado obrigatório do Regime 

Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.213/91. O 

exercício da atividade rural foi comprovado pelos depoimentos das 

testemunhas como exige o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, corroborando o 

início de prova material. Outrossim, em juízo a testemunha Florisbela 

Aguiar de Freitas informou que: Conhece a parte autora desde de 1982 e 

que a mesma trabalhava na roça na Fazenda do Dr Adalto- Fazenda Boa 

Sorte, que ela trabalhava com os pais e com o marido na mesma fazenda, 

tocando roça e criando galinha. Por fim, informa que a autora permanece 

trabalhando na área rural. Em seu depoimento a testemunha João Borba 

informou que: Conhece a parte autora desde 1982 que a conheceu 

trabalhando na Fazenda do Dr Adalto, que ela plantava milho, mandioca, 

banana e criavam gado. Informou que ela também trabalhou na Fazenda 

do Joao José exercendo a mesma atividade que na fazenda anterior e que 

depois, a autora foi para a Fazenda Mimoso onde continua na atividade 

rural. De início, cumpre ressaltar que é válida a prova testemunhal para a 

demonstração dos fatos alegados na inicial, uma vez que essa prova não 

é ilícita (Constituição da República, artigo 5º, inciso LVI), além de ser difícil 

a comprovação através de prova exclusivamente documental. De outra 

face, em que pese a Súmula 149 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

inexiste vedação legal a que a comprovação da qualidade de trabalhador 

rural seja feita por meio exclusivamente testemunhal, sendo o rol elencado 

no artigo 106 do atual Plano de Benefícios apenas exemplificativo. Já se 

decidiu inclusive, no Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

que: "A lei não veda a comprovação da qualidade de rurícola 

exclusivamente por testemunhas. Ao contrário, só excepciona na hipótese 

de aposentadoria por tempo de serviço". (1ª Turma, Ac 89.03.33346-2, 

Rel. Juiz SILVEIRA BUENO). Mesmo que assim não fosse, repita-se, a 

parte autora trouxe aos autos início de prova material que, aliado à prova 

testemunhal, demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para 

obtenção do benefício da aposentadoria por idade. Além disso, como 

ressaltado acima, trata-se de início de prova, e não de prova conclusiva, 

mesmo porque foi complementada pela testemunhal. Cumpre ressaltar que 

a parte autora juntou aos autos sua CTPS com registros de trabalhos na 

área rural, desse modo os documentos juntados comprovaram que a parte 

autora exerce atividade rural em regime de economia familiar. Cumpre 

ressaltar que competia ao instituto réu o ônus da prova contra o fato 

constitutivo do direito da autora, o que não foi feito, de modo que a 

pretensão inicial merece parcial acolhimento. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado aposentadoria 

rural por idade, a partir da citação. Correção monetária e juros das 

parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma prevista no Novo 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, ANTECIPO 

OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria rural por idade 

à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena 

de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

arquivem-se os autos com as caute las  de praxe . 

____________________________________ LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45457 Nr: 292-07.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar - Dismobrás, Imp. Exp. Dist. De Móveis 

LTDA, Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB:98709 

SP, Wilson Sales Belchior - OAB:21.150-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se as determinações de ref. 140. Para tanto, expeça-se os 

alvarás de levantamento de valores de acordo com o extrato de ref. 150.

Sem prejuízo, expeça-se a competente certidão de honorários 

advocatícios conforme nomeação de ref. 123.

Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Cumpram-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Lener Leopoldo da Silva Coelho.

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 2200-31.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Weverton Aragão Oliveira, Bruno de 

Souza Santos, Marlon Fernando Pereira Campos, José Henrique Ferreira 

Neves Alves, Matheus Natan da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Trata-se de ação penal ajuizada contra BRUNO DE SOUZA SANTOS, 

KENEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA 

NEVES ALVES, MATHEUS NATAN DA COSTA e MARLON FERNANDO 

PEREIRA CAMPOS, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no 

artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal..Aportou nestes 

autos pedido de revogação da prisão do denunciado BRUNO DE SOUZA 

SANTOS, alegando, em síntese, que estão ausentes os requisitos 

autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, ressaltando os 

predicados pessoais do réu e, requerendo ao final, a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão. (...)Por fim, ainda em sede de 

cognição sumária, em que pese a negativa de autoria do acusado (o que é 

matéria meritória e por esta razão será oportunamente analisado), os 

indícios desta restaram plenamente comprovados conforme acima 

fundamentando, inclusive com a confissão extrajudicial de outros dois 

Denunciados da participação do Acusado. Em continuação, ao revés do 

alegado pela Defesa a decretação da prisão preventiva do Denunciado, 

não se deu em razão de ilações abstratas, mas sim diante da gravidade 
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concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido 

mediante concurso de agentes (5), com premeditação prévia pois teriam 

passados 2 dias somente preparando o referido roubo, com restrição da 

liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar 

lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de 

fogo, o que denota claramente a insuficiência das medidas cautelares 

diversas da prisão nos presentes feitos.Dessa forma, consoante todo o 

exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

Denunciado Bruno de Souza Santos.No mais, prossiga-se nos seus 

ulteriores termos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 2200-31.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Weverton Aragão Oliveira, Bruno de 

Souza Santos, Marlon Fernando Pereira Campos, José Henrique Ferreira 

Neves Alves, Matheus Natan da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO o advogado do réu para que 

no prazo legal junte nos autos a procuração do denunciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados para que no prazo legal se manifeste acerca do item 9 

do acordo (ref.218) homologado na ref.219, uma vez que a liberação da 

penhora está condicionada ao pagamento da entrada e não há nos autos 

o comprovante de pagamento da entrada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12936 Nr: 609-15.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria Pessoa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Alvarinda Pereira Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende 

Fernandes - OAB:13533, Flávia Penha Oliveira Dias Cardoso - 

OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:, Márcio Guimarães 

Nogueira - OAB:12.853-B

 Intimação do(a) advogado(a) habilitado(a) da parte requerida Alvarinda 

Pereira Flores, para que, no prazo legal, apresente memoriais, consoante 

decisão de fls.196/197.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-48.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000055-48.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

ANA MARIA DOS ANJOS REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata–se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por 

ANA MARIA DOS ANJOS, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), ambos devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de 

que na tentativa de realizar compras em um determinado estabelecimento 

comercial, foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao 

SERASA/SPC, realizada pela Requerida, no valor de R$ 201,61 (duzentos 

e um reais e sessenta e um centavos), do suposto contrato de nº 

0215073300 de 15/01/2018. Aduz que a parte possui somente um telefone 

pré pago com a requerida, não havendo, portanto, nenhum “produto que 

ensejasse a referida negativação, desconhecendo a origem da suposta 

dívida” Por fim, pugna pela “concessão da antecipação da tutela 

pretendida, para a retirada imediata do nome e CPF do SPC/SERASA, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo”. Juntou documentos. 

Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Prima facie, 

defiro os benefícios da justiça gratuita. De acordo com o art. 300 do NCPC 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e o 

perigo de dano (perigo da demora) ou risco ao resultado útil do processo. 

Em que pesem os argumentos da parte autora, tenho que não merece 

deferimento o pedido liminar. A questão discutida nestes autos depende 

de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Tendo o legislador 

expressamente exigido para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Vale dizer que a probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para à medida que se pleiteia. Assim, as alegações da parte devem 

encontrar-se acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua 

existência. A tese de que a requerente não possui débitos com a 

requerida, mesmo afirmando que possui um telefone pré pago junto à 

requerida, é matéria que necessita de cognição exauriente, a demandar 

provas, a serem enfrentadas no mérito, não havendo em um juízo de 

cognição sumária, elementos visíveis primo ictu oculi que evidenciem a 

veracidade dos fatos alegados. O perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo – ou periculum in mora nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. Nesse sentido, vislumbra-se a inexistência de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo ao autor, ante a inexistência da 

probabilidade do direito invocado, conforme já elencado, eis que requisitos 

cumulados para a obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 

do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS Em consonância com o artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, remetam-se os autos a secretaria para a designação de 

audiência de conciliação. Caso os Requeridos não tenham interesse na 

autocomposição, deverão manifestar em até 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do NCPC. Citem-se os Requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos advogados. 

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de 
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realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC. 

Sobrevindo contestação e alegadas preliminares e/ou fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo e/ou juntada de documentos (CPC, arts. 337, 350 

e 437), intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, com a respectiva justificativa de pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento, ou, ainda, requeiram o 

julgamento antecipado, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

voltem conclusos. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000346-53.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000346-53.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Execução ajuizada por Renato Dias Coutinho Neto em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados no presente 

feito. Em síntese alega que foi nomeado na qualidade de advogado dativo, 

para atuar como defensor nos processos relacionados, onde por sua vez 

foram arbitrados honorários advocatícios a serem pagos pelo Executado, 

em face de impossibilidade da Defensoria Pública atuar nos autos. Aduz 

na exordial, que é credor do Executado na importância de R$ 14.080,44 

(quatorze mil e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), e para 

comprovar anexa cópias das decisões e sentença com fixação dos 

honorários, bem como cópia das certidões da Serventia comprovando a 

nomeação do Exequente. Proferida decisão para o Executado, caso queira 

apresente Embargos à Execução a presente demanda, Id. 11117164, este 

não se opôs quanto aos valores, contudo manifestou no sentido do 

Exequente juntar aos autos os originais das certidões, para que não 

ocorre a duplicidade, conforme verifica-se da manifestação anexa, Id. 

11391016. Ato continuo, foi proferido despacho para o Executado fazer a 

entrega das certidões originais, Id. 14656711. Posteriormente, no Id. 

15376214 o Exequente se manifestou pela impossibilidade de entregar as 

certidões no original, bem como requereu que as cópias juntadas aos 

autos sejam seladas e arquivadas na secretaria. Todavia, o pleito do 

Exequente foi indeferido, Id. 25818191, uma vez que que o depósito das 

certidões de honorários exequendas é imprescindível para a segurança 

da execução e para resguardar o erário, a fim de se evitar duplicidade de 

execuções, dessa forma o Exequente foi intimado para que no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, apresente os documentos originais na secretaria da 

vara, sob pena de extinção da ação por ausência de documento 

essencial. Contudo devidamente intimado o Exequente deixou transcorrer 

o prazo in albis sem apresentação das certidões no original, conforme 

consta da certidão de decurso de prazo, Id. 27170631. Pois muito bem. 

Nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, tem-se que: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Apesar de devidamente intimado, o Exequente quedou-se 

silente, não trazendo aos autos as certidões no original, dentro do prazo 

legal de 15 (quinze) dias, conforme o r. despacho – Id. 25818191, 

demonstrando seu desinteresse, corroborando para o indeferimento da 

petição inicial e consequentemente a extinção da ação por ausência de 

documento essencial. Diante do exposto, considerando que o feito não 

pode tramitar indefinidamente, aliado à inércia do beneficiário, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito nos termos do art. 321 

c/c 319, inciso VI e 320 do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000428-16.2019.8.11.0034. REQUERENTE: VANESSA DA CRUZ 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 24343989 dentro do prazo legal Id. 

24353815, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 26310338, no prazo 

legal, nº. 26364006. Das preliminares. Da incompetência do juizado em 

razão da matéria. A Requerida suscita preliminar de incompetência em 

razão da necessidade de perícia, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Da necessária 

designação de audiência de instrução e julgamento. Diante da 

documentação juntada aos autos, deixo de acolher. Não havendo mais 

preliminares, passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação 

reclamação, ajuizada por Vanessa da Cruz Figueiredo em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., devidamente 

qualificados nos autos. Aduz na exordial que é usuária do serviço de 

energia elétrica da Requerida por meio da UC 6/1251806-4 fornecida no 

sítio de sua propriedade localizado no assentamento Lambari, no Município 

de Jaciara/MT. Notícia que sempre efetuou o pagamento de sua conta de 

energia com valores relativamente baixos, porém no mês de junho/2019, 

recebeu sua fatura de energia com o valor muito acima do normal, qual 

seja R$ 293,21 (duzentos e noventa e três reais e vinte e um centavos). 

Afirma ainda que procurou a Requerida para solucionar o problema, no 

entanto não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Juntou documentos com a exordial. A audiência de 

conciliação realizada em 25.09.2019 – Id. 24291915, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, bem como a parte autora pleiteou o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar justificativa. Contestação 

apresentada, Id. 24343989, onde por sua vez a Requerida em preliminar 

pleiteia pela incompetência do juizado especial, em razão da necessidade 

de realização de perícia, e ainda pela necessidade de realização de 

audiência de instrução e julgamento para a oitiva da autora. E, no mérito 

pela improcedência da ação, uma vez que a unidade consumidora da 

autora esta localizada na zona rural, e o modo de leitura de consumo de 

energia elétrica é diferente das que se encontram localizadas na zona 
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urbana, uma vez que o cálculo de consumo de energia elétrica é de forma 

plurimensal, contesta ainda que a concessionária de energia esta 

autorizada nas unidades consumidores do grupo B localizadas em área 

rural realizar leituras em intervalos de até doze ciclos consecutivos e caso 

não realize a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de 

consumo do usuário. Contesta ainda que não foi encontrada nenhuma 

irregularidade no medidor da autora a qual solicitou uma vistoria, conforme 

documento anexo. Por sua vez, autora impugnou a contestação, Id. 

26310338, vez que sempre pagou os valores a baixo do que foi cobrado 

na fatura do mês de 07/2019, e ao final reiterou os pedidos da peça de 

ingresso pela procedência da ação. Pois muito bem. Em análise aos autos, 

observo que a Unidade Consumidora nº. 6/1251806-4, pertencente a 

autora esta localizada na zona rural, na estrada Vila Lambari, 5, Luz para 

todos, Jaciara/MT, bem como verifico que o faturamento da energia é 

confirmado a cada ciclo conforme documentação trazida à defesa. 

Verifico mais, pela documentação acostada a defesa que as faturas são 

lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela 

média, de acordo com o que estabelece a legislação. Eis o teor do artigo 

85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL: Art. 85. A realização da 

leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser 

efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: (...) II – Leitura 

plurimensal, observado o disposto no art. 86; Art. 86. Em unidades 

consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 

1° A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação 

aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do 

processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. § 2° Caso o 

consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89. § 3° A distribuidora deve realizar a leitura no 

ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. A cobrança está dentro da 

razoabilidade, os procedimentos seguem o que estabelece a legislação e 

não há comprovação de abusos. Ressalto que não foi acostada 

documentação que faz indicação do contrário. Transcrevo trecho do 

documento acostado no Id. 24345095. 2019 05 15/05/2019 30 kWh: 10.556 

20 - ROTA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL 60 74 - FATURADO PELA 

MÉDIA 2019 06 14/06/2019 30 KWh: 10.616 20 ROTA RURAL – LEITURA 

PLURIMENSAL 60 74 – FATURADO PELA MÉDIA 2019 07 16/07/2019 32 

kWh: 11.007 7 – LEITURA CONFIRMADA 391 2019 08 16/08/2019 31 kWh 

11.139 21 LEITURA INFORMADA PELO CLIENTE 132 Sendo assim, 

observa-se pela leitura da Unidade Consumidora da autora é realizada 

pela leitura plurimensal a cada dois ciclos, sendo faturada pela média, e 

nos outros ciclos a leitura é informada pela autora, conforme consta do 

Consumo do Cliente 1251806. Dessa forma, obedecendo as normas 

contidas na Resolução 414/2010 da ANEEL, nos artigos 85; 86 e 89. 

Portanto, constata-se que os procedimentos são regularmente praticados 

pela Requerida, sem qualquer indício de ilicitude. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com a 

autora foi efetuado de forma ilícita pela Requerida, não podendo esta ser 

responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, qual seja, pela 

inexistência do débito no valor de R$ 293,21 (duzentos e noventa e três 

reais e vinte e um centavos), uma vez que a leitura na Unidade 

Consumidora da autora é realizada nos ditames da legislação, sendo feita 

de forma plurimensal e faturada pela média. Posto isso, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, por constar 

dos autos a nomeação da advogada dativa, a Dra. Gabrielly Garcia de 

Lima – OAB/MT 20.874/O, (Id. 24632248), e ainda a sua aceitação na 

defesa do Requerente, (Id. 26051539), e, mais por constar dos autos que 

a causídica prestou seus serviços a Requerente apresentando a 

impugnação à contestação, Id. 26310338, tenho por bem ARBITRAR os 

honorários em 2 (duas) URH - Unidade Referencial de Honorários, dos 

quais serão suportados pelo Estado, referente aos serviços prestados na 

defesa da Requerente, bem como DETERMINO que a secretaria expeça a 

CERTIDÃO de Honorários Advocatícios para a referida advogada. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000400-82.2018.8.11.0034. REQUERENTE: LUZINETH SOARES DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

26332115, dentro do prazo legal Id. 26364395, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 26593542, no prazo legal – Id. 26603288. Da 

preliminar. Da falta de interesse de agir – da pretensão resistida. Em 

preliminar a Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de 

prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não merece 

acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão 

administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso 

ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a 

referida preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento 

do MÉRITO. Trata-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais proposta por Luzineth Soares de Brito Silva 

em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente 

qualificadas. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 13.11.2015, no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais 

e noventa e nove centavos) – referente ao contrato 0245997658 nos 

órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para provar anexa o extrato SCPC, emitido por informações 

confidenciais, Id. 17163251. Aduz na exordial que desconhece o débito do 

qual originou a suposta restrição, e, mais que necessitou contrair crédito 

em um determinado mercado local, no entanto ficou impedida em razão da 

restrição da qual foi lhe imposta. Notícia mais que teve o seu nome e CPF 

bloqueados na praça para a realização de crédito e ainda afirma que nada 

deve a Requerida, e mais que não recebeu nenhuma notificação sobre a 

restrição. Afirma ainda, que diante da arbitrariedade não restou alternativa 

a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do 

débito e a indenização por danos morais. Realizada a audiência de 

conciliação em 13.11.2019, Id. 26143931, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 26332115 a Requerida 

contesta em preliminar pela falta de interesse de agir – da pretensão 

resistida. E, no mérito em suma contesta pelo exercício regular do direito, 

vez que a Requerente contratou os serviços da Requerida, e inicialmente 

utilizava o serviço na modalidade pré-paga e após migrou para plano 

pós-pago, através da linha telefônica 66 99715-8624, referente a conta 

0245997658, e para provar anexa print de telas sistêmicas ao contexto da 

contestação, bem como faturas, demonstrando a utilização dos serviços 

oferecidos pela Requerida, contesta mais que a parte pagou normalmente 

pelas faturas, contudo ficou inadimplente, no valor de R$ 64,99 (sessenta 
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e quatro reais e noventa e nove centavos). Contesta ainda pela 

legitimidade da cobrança, e mais que as faturas são a ratificação do 

contrato, bem como o pagamento de faturas descaracteriza qualquer 

alegação de fraude, pois o fraudador não pagaria pelos débitos. Contesta 

mais, pela aplicabilidade da súmula 385 do STJ, vez que a autora é 

devedora contumaz, e ainda faz pedido contraposto para a parte autora 

ser compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 64,99 (sessenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), e ao final pela improcedência. 

Posteriormente, a autora apresentou sua impugnação (Id. 26593542), onde 

por sua vez impugnou a contestação, pelo fato da Requerida apresentar 

somente print de telas sistêmicas das quais não podem ser consideradas 

como meio de prova por serem produzidas de forma unilateral, impugna 

mais o pedido contraposto por não ser admitido, e ao final pela 

procedência da ação. Pois muito bem, compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Dessa forma, em análise ao conjunto probatório, observo que 

através dos prints anexos a contestação que a autora realizou pagamento 

referente ao mês de maio/2015 e deixou de pagar pela fatura do mês de 

junho/2015 no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos) e ainda trouxe aos autos as faturas referentes aos 

períodos de 25.05.2015 a 24.06.2015 e 25.04.2015 a 24.05.2015 da linha 

telefônica nº. 66 99715 8624. Destaco mais que a demonstração de que a 

autora efetuou o pagamento de fatura anterior, como verifica-se do print 

de tela sistêmica, comprova que houve a existência de relação jurídica 

entre as partes. Logo, tem-se que o valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro 

reais e noventa e nove centavos), o qual foi restrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, é devido pela Requerente em face da Requerida. 

Sendo assim, não há o que falar da inexistência da contratação, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte Requerida. Deste modo, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da parte Requerida, a improcedência 

da ação se impõe. Quanto a alegação da notificação referente a não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, a 

respeito da futura inscrição restritiva, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito, consoante a 

Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Quanto ao 

PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, para 

condenar a Requerente ao pagamento do valor de R$ 64,99 (sessenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), do qual será acrescido de juros 

de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o 

presente Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito
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JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

dorlei rodrigues de freitas (REU)

JOEL NAVARRO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000497-65.2019.8.11.0093 AUTOR(A): 

LUCIOLA ROMANO DA SILVA REU: JOEL NAVARRO, DORLEI RODRIGUES 

DE FREITAS Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite atualizado, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, desde já 

INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, nos termos 

dos arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC, devendo ela promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-78.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR L. ZAGO & CIA LTDA - ME (REU)

ADELCIO SCOLARI JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000619-78.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

JOSILENE DE MORAIS REU: ADELCIO SCOLARI JUNIOR, VALMIR L. ZAGO 

& CIA LTDA - ME Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data do lançamento.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000580-81.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA PRATES DA SILVA JUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA JUSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000580-81.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

ANGELITA PRATES DA SILVA JUSTO REQUERIDO: PAULO FERREIRA 

JUSTO Vistos. Considerando que há interesse de menores, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Feliz Natal, 

data do lançamento.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000415-34.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

A. C. D. S. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. G. P. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000415-34.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANNE CLEA DA 

SILVA DA CONCEICAO REU: JOELSON JOSÉ GONÇALVES PINTO Vistos. 

Ante o teor do termo de audiência de num. 26773961, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Feliz Natal, data 

do lançamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000550-46.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA DAL MOLIN (AUTOR(A))

ALBERTO DAL MOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PASSADOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000550-46.2019.8.11.0093; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[Esbulho / 

Turbação / Ameaça]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, para 

intimar a parte autora a providenciar o recolhimento da guia de pagamento 

de diligência dos Oficiais de Justiça, nos termos regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

e posteriormente, apresentado o comprovante de pagamento nos autos. 

FELIZ NATAL, 27 de janeiro de 2020 MARTA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE FELIZ NATAL E 

INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - 

MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-27.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LESSA MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN JOANDERSON DAVIES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 623 de 792



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000215-27.2019.8.11.0093 EXEQUENTE: 

FLAVIA LESSA MARQUES DE ARAUJO EXECUTADO: JONATHAN 

JOANDERSON DAVIES BORGES Vistos. Inicialmente, não obstante o teor 

da certidão retro e da ausência de manifestação e/ou apresentação do 

comprovante de pagamento, observa-se, em consulta ao sítio eletrônico 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que a parte exequente 

recolheu o valor da diligência, consoante comprovante em anexo. De outro 

lado, verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça 

não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à 

parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente. Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988. Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-se-a, por meio de seu(ua) procurador(a), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite atualizado, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses e/ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, desde já INDEFIRO a gratuidade da 

justiça pleiteada pela parte autora, nos termos dos arts. 99, § 2º, do NCPC 

e 456 da CNGC, devendo ela promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82026 Nr: 2438-38.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR FRAGA - OAB:OAB/RS 

29402, DENISE LENIR FERREIRA - OAB:OAB/RS 58332, Wilson Sales 

Belchior - OAB:OAB/MT 21150-A

 Certifico que o Aditamento à Contestação apresentada pela parte 

requerida é tempestiva, motivo porque impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para que querendo apresente manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83159 Nr: 593-34.2018.811.0093

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVOR ORLANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER - 

OAB:MT/14.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para a intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento dos emolumentos referente ao registro do Termo de Caução no 

Cartório 1ºOfício de Feliz Natal/MT, tendo em vista o Ofício nº 14/2020, de 

fls. 184/185.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50758 Nr: 656-06.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneira Agrícola - Agro Potência Insumos 

Agrícolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Ante o exposto:a) REJEITO a prejudicial arguida pela parte ré, pois que o 

caso envolve a venda e compra de insumos agrícolas, a escapar do 

conceito clássico de consumidor como destinatário final do produto ou 

serviço diante da posterior comercialização do resultado da produção 

viabilizado por aqueles insumos, nos termos do art. 2º da Lei 8.078/90;b) 

Estabeleço como ponto controvertido a existência ou não de vícios no 

produto adquirido pela parte autora e comercializado pela parte ré;c) O 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito 

e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);d) DEFIRO o depoimento 

pessoal das partes e a oitiva das respectivas testemunhas, consoante o 

art. 385 e seguintes e art. 442 e seguintes do NCPC;e) INDEFIRO o pedido 

da parte ré para a realização de exame pericial por ser ele impraticável, 

haja vista as sementes já terem sido consumidas na atividade produtiva, 

consoante o art. 464, § 1º, inciso III, do NCPC;f) INDEFIRO o pedido da 

parte autora para a oitiva de responsável técnico a ser indicado por este 

juízo, na autorização do art. 370, parágrafo único, do NCPC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISDesigno audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 18 DE MARÇO DE 2020, ÀS 14H00, devendo as partes serem 

intimadas juntamente com seus respectivos advogados para 

comparecerem à audiência designada, acompanhadas das testemunhas 

arroladas.As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para 

arrolar suas testemunhas, em número não superior a 10 (dez), sendo 3 

(três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §§ 4º e 6º c.c. o 

art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 
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independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do inciso II, do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000595-50.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO DURIGON (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000595-50.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: NELCO 

DURIGON Vistos. Processe-se a inicial independentemente de custas 

processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 

8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. Anote-se 

em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de 

tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, 

fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da 

CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC 

c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na 

audiência a ser designada pela conciliadora, caso não haja 

autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 14h00 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000594-65.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000594-65.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ELTON 

RENATO HOLLENBACH ZIMPEL Vistos. Processe-se a inicial 

independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da 

Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária 

Estadual 7.603/01. Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por 

se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e 

coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos 

termos do art. 542, inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta 

Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo 

para a zelosa Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para 

comparecimento devidamente acompanhadas de advogado Advirta-se de 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de 

até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não 

comparecer, ou, comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os 

autos conclusos para decisão. Na audiência a ser designada pela 

conciliadora, caso não haja autocomposição, desde já determino a 

intimação a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da 

última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, 

sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as 

alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. 

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos 

ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 14h20 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000593-80.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000593-80.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ANTONIO 

DOMINGOS DEBASTIANI Vistos. Processe-se a inicial independentemente 

de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 

da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. 

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente 

ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por 

excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, 

inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 

334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de intimar as respectivas partes para comparecimento devidamente 

acompanhadas de advogado Advirta-se de que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, 

comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos 

para decisão. Na audiência a ser designada pela conciliadora, caso não 

haja autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 
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pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 14h25 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000583-36.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GALHARDI LOURENCO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000583-36.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LINDOMAR 

GALHARDI LOURENCO Vistos. Processe-se a inicial independentemente 

de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 

da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. 

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente 

ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por 

excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, 

inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 

334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de intimar as respectivas partes para comparecimento devidamente 

acompanhadas de advogado Advirta-se de que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, 

comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos 

para decisão. Na audiência a ser designada pela conciliadora, caso não 

haja autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 15h05 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000578-14.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CAPITANIO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000578-14.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: AIRTON 

CAPITANIO Vistos. Processe-se a inicial independentemente de custas 

processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 

8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. Anote-se 

em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de 

tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, 

fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da 

CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC 

c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na 

audiência a ser designada pela conciliadora, caso não haja 

autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 15h15 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000589-43.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000589-43.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA Vistos. Processe-se a inicial 

independentemente de custas processuais, na autorização do art. 18 da 

Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária 

Estadual 7.603/01. Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por 

se tratar a presente ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e 

coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos 

termos do art. 542, inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, 

DETERMINO sejam os autos remetidos à conciliadora credenciada desta 

Comarca, devendo ela designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível e, após, encaminhar o processo 

para a zelosa Secretaria a fim de intimar as respectivas partes para 

comparecimento devidamente acompanhadas de advogado Advirta-se de 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de 

até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não 

comparecer, ou, comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os 

autos conclusos para decisão. Na audiência a ser designada pela 

conciliadora, caso não haja autocomposição, desde já determino a 

intimação a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da 

última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, 

sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as 

alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. 

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos 

ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 
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pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 15h50 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000576-44.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GALHARDI LOURENCO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000576-44.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LINDOMAR 

GALHARDI LOURENCO Vistos. Processe-se a inicial independentemente 

de custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 

da Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. 

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente 

ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por 

excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, 

inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 

334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de intimar as respectivas partes para comparecimento devidamente 

acompanhadas de advogado Advirta-se de que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, 

comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos 

para decisão. Na audiência a ser designada pela conciliadora, caso não 

haja autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h00 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000579-96.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CAPITANIO (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000579-96.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: AIRTON 

CAPITANIO Vistos. Processe-se a inicial independentemente de custas 

processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 

8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. Anote-se 

em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de 

tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, 

fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da 

CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC 

c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na 

audiência a ser designada pela conciliadora, caso não haja 

autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h40 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000548-76.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000548-76.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: HELIO 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Processe-se a inicial independentemente de 

custas processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da 

Lei 8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. 

Anote-se em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente 

ação de tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por 

excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, 

inciso I, da CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 

334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível e, após, encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim 

de intimar as respectivas partes para comparecimento devidamente 

acompanhadas de advogado Advirta-se de que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o 

salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, 

c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, 

comparecendo, houver autocomposição, remetam-se os autos conclusos 

para decisão. Na audiência a ser designada pela conciliadora, caso não 

haja autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 627 de 792



pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h45 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000567-82.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO MIGLIORINI (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000567-82.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ADELINO 

MIGLIORINI Vistos. Processe-se a inicial independentemente de custas 

processuais, na autorização do art. 18 da Lei 7.347/85, art. 87 da Lei 

8.078/90 e art. 3º, inciso IV, da Lei Ordinária Estadual 7.603/01. Anote-se 

em todos os sistemas a prioridade legal por se tratar a presente ação de 

tutela do meio ambiente, interesse difuso e coletivo por excelência, 

fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, inciso I, da 

CNGC. Em observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC 

c.c. a Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na 

audiência a ser designada pela conciliadora, caso não haja 

autocomposição, desde já determino a intimação a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Notifique-se o Município de Feliz Natal e o Estado de Mato Grosso, na 

pessoa do Procurador Municipal/Estadual ou quem lhe fizer as vezes, 

para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista 

no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 16h53 do dia 

27/01/2020, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. Feliz 

Natal, 27 de janeiro de 2020.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99107 Nr: 932-79.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Euander Vaz Sousa, Marcos Garcia 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAGNER EUANDER VAZ SOUSA, Rg: 

5294220, Filiação: Rosangela Aparecida Vaz e Laercio Conceição Sousa, 

data de nascimento: 29/06/1997, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, 

solteiro(a), ceramista, Telefone 66-9677-2174. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMÁ-LO também para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

retire nesta secretaria os bens quelhe pertencem, nos termos da sentença 

abaixo..

Sentença: Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta imputada aos réus 

para uso de drogas, nos moldes do art. 28 da Lei 11.343/2006.Diante 

disso, verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.A infração supostamente cometida pelos réus 

prescreve em 02 (dois) anos, segundo dicção do art. 30 da Lei nº 

11.343/2006, mas sendo estes menores de 21 (vinte e um anos) na data 

dos fatos, referido prazo cai pela metade, é dizer, para 1 ano.Tem-se que 

referido prazo já se escoou após o recebimento da denúncia, pelo que há 

de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.Por estas 

razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE dos réus pela ocorrência da prescrição real. Restitua-se 

o aparelho celular e a quantia em dinheiro apreendidos à fl. 13 em favor do 

réu que os possuía, conforme consta no boletim de ocorrência policial de 

fls. 08/09, consignando o prazo de 10 (dez) dias para retirada dos 

mesmos.Permanecendo inerte o denunciado, decreto o perdimento dos 

bens e a destinação do dinheiro ao FUNAD, conforme art. 63, §1º, da Lei 

nº 11.343/2006, e a destruição do aparelho celular, mediante termo nos 

autos.Proceda-se as comunicações pertinentes quanto à extinção da 

punibilidade e retificações necessárias.Proceda-se a incineração da droga 

apreendida à fl. 13, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo. P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Guarantã do Norte, 11 de dezembro de 2019

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124897 Nr: 2770-52.2019.811.0087

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KAMILLY FERNANDES MARTINS DE 

OLIVEIRA, Cpf: 06198136108, Rg: 31081495, Filiação: Marcia Fernandes 

Martins e Ademir Wagner de Oliveira, data de nascimento: 08/03/2002, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), garçonete, Telefone 

66 996281097 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCINALDO 

ABREU, brasileiro(a), Telefone 66984346085. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Indiciado(a) e 

Vítima do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados.

Despacho/Decisão: Cuidam os autos de pedido de aplicação de medidas 

protetivas em favor da requerente KAMILLY FERNANDES MARTINS DE 

OLIVEIRA, vítima do crime de lesão corporal, praticado em situação de 

violência doméstica em que figura como agressor, FRANCINALDO 

ABREU.É o relatório. Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os 

tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente 

familiar é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local 

acolhedor e de conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de 

perigo contínuo que resulta num estado de medo e ansiedade 

permanentes.No caso em estudo, está configurada a situação de iminente 

risco de violência decorrente da relação amorosa que existiu entre a 

ofendida e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a 

atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos 

próprios para coibir a concretização destes riscos.Ademais, é importante 
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frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é 

de suma importância, já que, em regra, as violências ocorrem, na maioria 

das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste 

sentido:“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS 

ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI MARIA DA PENHA"). 

DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS 

DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. DENEGAÇÃO. 1. Sendo 

demonstradas a necessidade e a razoabilidade das determinações da 

autoridade coatora, que visaram à proteção de mulher contra a prática de 

violência moral e psicológica por parte do paciente, devem elas ser 

mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal o deferimento de medidas 

protetivas apoiadas em fatos que denunciam conduta ameaçadora do 

marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (TJMA - 

Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo Número: 226672007 - 

Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 

Data de Publicação: 11/02/2008).“APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais praticadas no âmbito familiar são, 

na maioria das vezes, realizadas às escuras, sem a presença de 

testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de delito, a palavra da vítima, 

não sendo imprescindível que existam testemunhas presenciais.” (TJMG, 

1ª Câmara Criminal, Apelação n.º 1.0382.05.051316-9/001, Relatora: 

Desembargadora Márcia Milanez; j. 18.03.2008).Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 

07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de 

proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, 

no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.À 

vista do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida a aplicação das medidas 

postuladas, o que faço para aplicar imediatamente ao ofensor as medidas 

protetivas de urgência:a) afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência;b) se aproximar da ofendida, seus familiares e das 

testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;c) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;d) frequentar 

determinados lugares, quais sejam: a residência da ofendida e seu local 

de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.Em 

relação aos demais pedidos, entendo que não merecem deferimento, 

posto que não demonstrado nos autos os requisitos para 

acolhimento.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra qualquer das 

medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente procurar a 

Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes.Intime-se o requerido pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de qualquer dessas medidas ensejará na decretação de 

sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 11.340, de 07.08.06).Nos termos 

do artigo 22, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, visando garantir a efetividade 

das medidas protetivas, AUTORIZO o concurso da força policial.Caso não 

seja encontrado, proceda sua intimação por edital.Ciência a Autoridade 

Policial e ao Ministério Público. Servirá esta decisão como mandado ante a 

urgência que o caso requer.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Guarantã do Norte, 11 de dezembro de 2019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28189 Nr: 2391-68.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vilma Fernandes de Oliveira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funeraria Gaia- Gaia e Gaia - ME, EUCLIDES 

ALVES GAIA, ADILIA DE MARAFIGO GAIA, Adelia Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Rodrigues da Silva - 

OAB:7899-A/MT, Enédia Maria Albuquerque Melo Medeiros - 

OAB:3.557A

 Intimação da parte autora pra no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

nos autos. Caso requeira diligencia para cumprimento por oficial de justiça 

deverá no mesmo prazo efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo 

ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80888 Nr: 222-98.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Ralff Hoffmann para apresentar 

contrarrazões ao embargos de declaração de fls. 298/301 opostos pela 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127618 Nr: 4100-84.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizetti Fortunato Filho, Katia Sandra 

Quaresma Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Intimação do advogado de defesa para apresentar a defesa prévia no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83164 Nr: 2497-20.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Leocrides Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95981 Nr: 2861-84.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Quaresma Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Intimação do (a) advogado (a) ALEXSANDRO MANHAGUANHA para 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração de fls. 31/33, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118914 Nr: 4720-33.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Ramos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) Elio Alceno Schowantz e Maycon A. 

Chagas de Lima para apresentar impugnação à contestação de fls. 29/49, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 68224 Nr: 1916-17.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Autos n° 1916-17.2019.811.0036

Código: 68224

Decisão.

Vistos etc.

1) Considerando a certidão de fl. 106, e sabendo-se que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas na comarca de Guiratinga, 

nomeio a Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os 

interesses dos JOSÉ MESSIAS ALMEIDA DE SOUZA, fixando honorários 

advocatícios no valor de 3,0 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

2) INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação e para que 

apresente no prazo de 10 (dez) dias resposta à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

396-A, do CPP.

3) CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 806-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walderson Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT 15217

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, verifiquei que a petição de Ref. 44 é estranha aos 

autos, vez que do seu conteúdo subtende-se que pertence aos autos do 

PJE nº 1000190-88.2019.811.0036. Dessa sorte intimo a parte requerida 

para, no prazo legal, manifestar nos autos.

Guiratinga - MT, 24 de janeiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31924 Nr: 512-38.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MOAF, Fabíola Olmedo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Jose Lopes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Wilmary dos Santos 

Vilela - OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 512-38.2013.811.0036 (31924)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos, etc.

1) Haja vista os documentos juntados às fls. 218/221 e a suspensão das 

atividades da Defensoria Pública na presente Comarca, NOMEIO a Dra. 

WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os interesses da PARTE 

EXEQUENTE, fixando honorários advocatícios no valor de 2,0 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

2) Assim, INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação, bem 

como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se requerendo o 

que entender de direito.

3) CADASTRE-SE a causídica no Sistema PJe com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 297 Nr: 41-23.1993.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rabelo & Dias Ltda., Vanderley Rabelo 

Machado, Cacilda Candida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BLANCATO - 

OAB:15110, GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DEMANDAS 

JUCIAL - APSADJ - OAB:INSS/cbá n. 553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Chagas 

Ribeiro - OAB:7.026/MT

 Processo n.º 41-23.1993.811.0036 (297)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado dos embargos à execução em apenso, 

INTIME-SE a parte Fazenda Pública, com carga e remessa dos autos, para 

que se manifeste quanto à petição de fls. 145/149 e requeira o que 

entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7080 Nr: 943-87.2004.811.0036

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Antunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ismael Caitano - 

OAB:113376/SP, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT, 

Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Junior - 

OAB:3719

 Autos n° 943-87.2004.811.0036 (7080)

Ação Cautelar de Arresto

Despacho.

Vistos etc.

Certificado que o advogado peticionante deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação (fl. 469), CUMPRA-SE a serventia a decisão de 

fl. 467, ARQUIVANDO-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.
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Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 106-80.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Moura Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n° 106-80.2014.811.0036 (32971)

Ação de Cobrança

Despacho.

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado conforme fl. 305, e não havendo outras 

providências a serem tomadas pela secretaria com relação à sentença e 

acórdão proferidos, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30585 Nr: 428-71.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Crisóstomo Dionísio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladimir Rodrigues Itacaramby

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 428-71.2012.811.0036 (30585)

Ação de Obrigação de Fazer

Despacho.

Vistos etc.

Certificado o trânsito em julgado conforme fl. 81, e não havendo outras 

providências a serem tomadas pela secretaria com relação à sentença 

proferida, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37831 Nr: 980-31.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Cesar Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Wilmary dos Santos 

Vilela - OAB:20662/MT

 Autos n° 980-31.2015.811.0036

Código: 37831

Decisão.

Vistos etc.

1) Considerando a certidão de fl. 164, e sabendo-se que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas na comarca de Guiratinga, 

nomeio a Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os 

interesses dos LUCAS CÉSAR QUEIROZ, fixando honorários advocatícios 

no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do 

Estado de Mato Grosso.

2) INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação e para que 

apresente no prazo legal, razões de apelação em vista da interposição do 

réu de fl.164.

3) CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 4) No que respeita o pedido de parcelamento da pena de multa, deverá 

ser desentranhado dos presentes autos e transladado ao executivo de 

pena provisório a ser cadastrado no Sistema SEEU, em razão da 

competência exclusiva do juízo da execução penal analisar referido 

pedido.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 100 Nr: 750-19.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALTER TOLEDO FILHO - 

OAB:145.991-B- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 Autos n° 750-19.1997.811.0079 (100)

Execução Fiscal

Despacho

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 100. Pois conforme r. sentença de fl. 69, o presente 

feito foi extinto com julgamento de mérito, após petitório da própria autora 

informando acerca da quitação do débito do executado, conforme se vê 

em fl. 67.

De forma, havendo novo débito da parte executada em relação à 

exequente, esta deverá ajuizar nova ação de execução fiscal.

Por fim, cumpra-se a serventia o item 3 da decisão de fl. 90, 

ARQUIVANDO-SE os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10967 Nr: 230-10.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP, LRP, KRS, KRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:10081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - OAB:, 

Marcus Cesar Mesquita - OAB:5.036/MT

 Autos n. 230-10.2007.811.0036 (10967)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da terceira interessada às fls. 747/748, uma vez que 

concedida a tutela provisória nos autos da Ação Rescisória n. 

1002259-07.2019.8.11.0000.

Desse modo, OFICIE-SE o MTPREV para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

RESTABELEÇA os valores da pensão percebida por MARISA AUGUSTA 

DA SILVA, com o pagamento dos devidos valores retroativos à data da 

liminar concedida, conforme supramencionada, e eventualmente não 

pagos.

 No mais, AGUARDE-SE a decisão final do Egrégio Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso no bojo da Ação Rescisória nº 1002259-07.2019.8.11.0000, 

logo, encaminha-se o presente feito ao ARQUIVO PROVISÓRIO, até o 

aportamento do Acórdão nesses autos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-37.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000076-37.2017.8.11.0096. REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 9897368, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 10043358. Das preliminares. Da impossibilidade 

do deferimento da assistência judiciária gratuita, por falta de juntada de 

comprovantes de renda, entendo desnecessária. De mais a mais, o § 3º 

do artigo 99 do NCPC, assim dispõe: “Presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Neste 

sentido: “Quando o requerimento de concessão da gratuidade da justiça é 

formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, 

como extratos bancários, instrumentos de protesto, comprovante do 

recebimento de seguro desemprego etc., sendo suficiente a afirmação, 

que goza da presunção juris tantum da sua veracidade, cabendo à parte 

contrária produzir prova em sentido contrário, arguindo a indevida 

concessão do benefício de gratuidade de justiça como matéria preliminar 

(inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado pelo autor na 

petição inicial.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 112) Portanto, 

rejeito a preliminar arguida. Da inépcia da petição inicial – ausência 

requisitos essenciais ao ajuizamento da demanda, por falta de 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Deixo de acolher uma 

vez que autora juntou aos autos o comprovante de endereço (Id. 

9262347) em nome de sua genitora Marly da Silva Oliveira, provando-se 

assim o vínculo de parentesco, conforme consta de sua cédula de 

identidade juntada aos autos, Id. 9262347. Não existindo mais preliminares, 

passo ao julgamento do MÉRITO. Trata-se de Ação anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais 

proposta por Lucilene da Silva Oliveira em desfavor de Embratel – TVSAT 

Telecomunicações S.A., já qualificadas nos presentes autos. Em síntese 

alega que não possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a 

origem da restrição imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação 

indevida nos cadastros de inadimplentes em 20.08.2015 no valor de R$ 

163,33 (cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos), contrato 

nº. 0000000169778134. E, para comprovar anexa o extrato SPC Brasil, 

emitido através de informações confidenciais, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.a... , 

datado de 21.07.2017, Id. 9262347. Aduz na exordial que a restrição está 

lhe causando transtornos, pois não pode realizar compras no crediário, e 

que diante da arbitrariedade não restou outra alternativa a não ser ajuizar 

a presente ação para pleitear a inexistência do débito e a indenização por 

danos morais. Juntou documentos com a exordial. Em defesa, Id. 9897368, 

a parte Requerida contesta em preliminar pela impossibilidade do 

deferimento da assistência judiciária gratuita e pela inépcia da inicial - 

ausência requisitos essenciais ao ajuizamento da demanda, por falta de 

comprovante de endereço em nome da parte autora. E, no mérito pelo 

exercício regular do direito, vez que a autora contratou os serviços da 

Requerida, de Claro TV, referente aos contratos 021/08943678-5, dos 

qual foram instalados em 04.12.2014 no pacote Essencial Cinema FID_14, 

e posteriormente cancelado devido a inadimplência, e para comprovar 

anexa ao contexto da contestação print telas sistêmicas. Contesta ainda, 

que a contratação foi por meio de “tele venda”, e não há contrato físico a 

ser apresentado em juízo, e mais contesta pela aplicabilidade da súmula 

385 do STJ, por ser a autora devedora contumaz, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a Requerente impugnou, Id. 

10043358 ao fato que a parte Requerida não apresentou nenhum 

documento idôneo que comprove a legitimidade da contratação e o débito, 

e ainda impugna as telas sistêmicas por terem sido produzidas de forma 

unilateral, impugna mais pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ e ao 

final pela procedência da ação. Pois muito bem, é certo que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCP) 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 

373, inciso II do NCPC. Desse modo, em análise aos autos, observo que a 

parte Requerida, não apresentou nenhum documento que comprove a 

relação jurídica existente entre as partes tais como contrato devidamente 

assinado, pois anexou aos autos somente print de telas sistêmicas. Logo 

deixou de provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Ao contrário da parte autora 

que anexou aos autos o extrato demonstrando que o seu nome e CPF 

foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, assim provando os 

fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC. Portanto, 

infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida contratação. A inserção do nome da autora 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por 

conseguinte, analisando o conjunto probatório constato que de fato a 

Requerida negativou o nome e CPF da Requerente no rol de inadimplentes, 

no valor de R$ 163,33 (cento e sessenta e três reais e trinta e três 

centavos), referente ao contrato nº. 0000000169778134, fazendo se 

assim jus ao pleito da exordial para a declaração de inexistência da 

restrição discutida na presente demanda. Quanto aplicabilidade da 

indenização por danos morais, observa-se do extrato, Id. 9262347, a 

existência de outra restrição preexistente, referente ao credor Horing e 

Cia Ltda. (03.12.2012). Dessa forma, em pesquisa ao sistema PJe, através 

do CPF 033.945.431-84 da autora, observo que houve o ajuizamento da 

Ação nº. 1000075-52.2017.8.11.0096, relativa a restrição preexistente, 

sendo em desfavor do credor Horing e Cia Ltda., em trâmite neste Juizado 

Especial, onde por sua vez, referida ação foi julgada improcedente em 

18.12.2018. Sendo assim, conclui-se, que a restrição comercial imposta 

pela Requerida, não trouxe nenhum prejuízo, pois possui outra restrição 

preexistente em seu nome e CPF. Diante disto, não há o que se falar em 

danos morais, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que diz o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” Posto isso, desnecessários outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pelo 

não acolhimento das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do pedido da exordial, apenas para DECLARAR inexistente o débito 

discutido neste feito, qual seja no valor de R$ 163,33 (cento e sessenta e 

três reais e trinta e três centavos), contrato nº. 0000000169778134. 

Intime-se a Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da autora do cadastro de restrição de crédito, apenas 

no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do 

teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 
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custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57446 Nr: 1316-57.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA BARROS 

RANGEL - OAB:26455/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/MT

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. JORDANA NUNES CAMPOS MARINS, OAB: 24.877, CPF: 

03624956108., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 05 URHs/2020, equivalente a R$ 

4.642,55 (Quatro mil e seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), relativo a honorários advocatícios.

 Itiquira, 23 de janeiro de 2020

Renes Paulo Rodrigues da Silva Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 2262-29.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCLQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Certifico, para fins de pagamento de honorários advocatícios, em 

cumprimento ao determinado no Provimento n.º 09/2007- CGJ/MT, que o 

Advogado Dr. JORDANA NUNES CAMPOS MARINS, OAB: 24.877, CPF: 

03624956108., nomeado como Defensor Dativo nos autos supra 

identificados, faz jus a quantia de 02 URHs/2020, equivalente a R$ 

1.857,02 (Um mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), 

relativo a honorários advocatícios.

 Itiquira, 23 de janeiro de 2020

Renes Paulo Rodrigues da Silva Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-49.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000854-49.2019.8.11.0027 POLO ATIVO:CARLOS CESAR 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 06/02/2020 Hora: 12:20 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . CUIABÁ, 5 de dezembro de 

2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-96.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000006-96.2018.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 26620543), designo audiência de 

conciliação para o dia 13 de fevereiro de 2.020, às 14h00min, a ser 

realizada na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. Proceda-se à 

citação e intimação das partes para que compareçam à solenidade. Após, 

conclusos para a realização da sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de 

janeiro de 2.020. Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-54.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO FERNANDES MIRANDA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000401-54.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21978057), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h50min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-14.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000436-14.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

22003532), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h40min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000389-40.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES DE PAULA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000389-40.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21979598), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h30min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-70.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA FERREIRA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000387-70.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21979617), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h20min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-77.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE BARROS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000393-77.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21977543), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h10min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-91.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE SOUZA BATISTA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000405-91.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21976780), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 15h00min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-44.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLA VALLE (EXECUTADO)

MARCIARA BORGES DE OLIVEIRA DALLA VALLE (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000434-44.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21974741), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 14h50min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-84.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DAL BIACO (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000399-84.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21977773), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 14h30min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-33.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000383-33.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21979365), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 14h20min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000402-39.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLLERIS LINS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000402-39.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21976464), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 14h10min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-61.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)
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FEITO CÍVEL N. 1000407-61.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21975711), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 14h00min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-83.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CAMPOS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000412-83.2019.811.0027 Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Em atendimento à determinação deste r. Juízo (Ref. ID 

21975409), designo audiência de conciliação para o dia 27 de fevereiro de 

2.020, às 13h50min, a ser realizada na Sala de Conciliações do Fórum 

desta Comarca. Proceda-se à citação e intimação das partes para que 

compareçam à sessão de conciliação. Itiquira/MT, 27 de janeiro de 2.020. 

Micheli Linauer Conciliadora

Comarca de Jauru

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

SIRLEI PEREIRA LEITE OAB - 010.079.941-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

MEDIDA LIMINAR: Vistos, etc. Despacho->Mero Expediente. Trata-se de 

Ação Civil Pública com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de 

Urgência, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

agindo na tutela de interesse da infante GEOVANNA ANTONELLY 

PEREIRA, neste ato assistida por sua genitora MARIA ELOISA PEREIRA, 

que por sua vez é representada por sua avó SIRLEI PEREIRA LEITE, move 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO-MT. Narra a inicial que a infante 

nascida em 14/2/2018 tem problemas sérios nos rins devido a má 

formação genética. Dessa forma, necessita de cirurgia pediátrica de 

tratamento de refluxo vesico-ureteral e demais tratamentos e insumos 

necessários de saúde. Ante o exposto e considerando o provimento 

02/2015 – CGJ, que dispõe em seu artigo 8º, § 1º que: (...) § 1º - 

Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares sobre 

saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo 

NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso. (negritei) No mesmo sentido é o art. 1.317, parágrafo único, da 

CNGC. DISPOSITIVO Posto isso, Determino com urgência, em razão do 

pedido de tutela de urgência, que se digitalize a integralidade deste feito e 

encaminha-se ao referido Núcleo de Apoio Técnico – NAT, através do 

malote digital, solicitando-lhes a emissão de parecer técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em testilha, deverá ainda informar se o 

presente caso é de URGÊNCIA, EMERGÊNCIA OU ELETIVO. Aportado aos 

autos o parecer, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 21 de janeiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-85.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DA FONSECA SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000037-85.2020.8.11.0047 POLO ATIVO:LUIZ MIGUEL DA 

FONSECA SATIL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

RUI BARBOSA, 271, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 . CUIABÁ, 27 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26232 Nr: 219-61.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO NASCIMENTO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DO 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O, VIVIAN 

DERVALHE NATAL - OAB:19828/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos, etc.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47086 Nr: 2570-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETI MAGALHÃES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref:75, intime-se a parte Requerida para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39651 Nr: 2805-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE MACIEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

 1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24629 Nr: 685-89.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEO FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EUGENIO DE ALMEIDA 

AGUIAR - OAB:MT 1830235

 Vistos.

 1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39465 Nr: 2739-23.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834/MT

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 14/04/2020, às 13h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Outrossim, atento aos comandos insertos no princípio da economia 

processual, expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas 

residentes em outras Comarcas. Prazo: 30 (trinta) dias.

4. Intime-se o acusado pessoalmente, o(a) Defensor(a) 

Público(a)/Advogado de Defesa, o(a) membro do Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

6. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44247 Nr: 1424-23.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 14/04/2020, às 12h45min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Outrossim, atento aos comandos insertos no princípio da economia 

processual, expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas 

residentes em outras Comarcas. Prazo: 30 (trinta) dias.

4. Intime-se o acusado pessoalmente, o(a) Defensor(a) 

Público(a)/Advogado de Defesa, o(a) membro do Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

5. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

6. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

7. Ciência ao Ministério Público.

8. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48857 Nr: 46-95.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CARVALHO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido formulado pelo Parquet em Ref: 148. Assim, DESIGNO 

audiência para interrogatório do réu para o dia 10/02/2020, às 15h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), na qual os réus deveram comparecer 

acompanhados de seu(ua)(s) Advogado(a)(s)/Defensor(a) Público(s).

2. Atente-se o(a) Sr(a). Gestor(a) para proceder com a intimação apena 

do réu, observando o endereço informando em petitório de Ref: 150.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000411-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI MADALENA CUBINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALBERTO MAFFISONI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de 

Justiça. MARCELÂNDIA, 27 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E 

INFORMAÇÕES: Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - 

MT - CEP: 78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 67275 Nr: 1293-64.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Antonio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Autos nº 1293-64.2015.811.0109 (Código: 67275)

Ação Penal

Denunciado: VILMAR ANTÔNIO DO NASCIMENTO

Vistos.

1. Designo audiência para a inquirição da testemunha Edenilson Batista 

Leal e para interrogatório do réu para o dia _26_____ de 

___________março_____________ de __2020______,  à s 

_____11:30hs_________.

 2. Intime-se o réu para comparecer à solenidade, acompanhado de seu 

advogado.

3. Requisite-se a testemunha.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, ___29__ de novembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63704 Nr: 756-05.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLAUDEIR DE SOUSA, HOSANA LACERDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS, COLOR VISÃO DO BRASIL 

INDUSTRIA ACRÍLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA 

CARDOSO - OAB:OAB/SP 175.878, MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81071 Nr: 762-36.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON JOSE COGHI, GUALDINEI SILVA 

PEREIRA, WESLEY ROCHA MEDRADO, ELISA APARECIDA DE PAZ DA 

SILVA, EDGAR MONTALVÃO DE OLIVEIRA, ALEXANDRE DA SILVA 

BARBOSA, WESLEY PEREIRA DE AQUINO, NATANAILSON DE ALMEIDA 

PEREIRA, RUBENS SILVA DOS SANTOS, CRISTIANO LARSSON 

BARCELLOS DE FARIAS, WILLIAN DA SILVA CABRAL, KEZIA GREICIANE 

DA SILVA, ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS, EDVALDO DOS SANTOS, 

AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO, RONILDO SILVA DOS SANTOS, 

ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS, DEUSIANE FERNANDA DE 

SOUZA DA SILVA, JANIO IVO DE JESUS, GRAZIELLI MONSSON, LUCIANO 

PEREIRA FILHO, LUCIELY APARECIDA LUCIANA, WELTO ZEFERINO LIMA, 

ROGERIO SARAIVA TRAJANO, JIAN DIEGO CRISTANI, LUCINÉIA PEREIRA 

LUCIANO, FRANCICIONES INGUIS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 (...)nomeio os seguintes defensores para atuarem no processo, sob a fé 

de seu grau.1.1.Doutor Lanereuton Theodoro Moreira, OAB/MT n° 9967/B, 

para patrocinar a defesa dos acusados Maycon José Cochi, Edgar 

Montalvão de Oliveira e Edivaldo dos Santos.1.2.Doutora Vânia Santos 

Souza Dornelles, OAB/MT n° 13.906/B, para patrocinar a defesa dos 

acusados Advaldo Ferreira dos Santos, Franciciones Ingues Pereira e 

Luciano Pereira Filho.1.3.Doutor Paulo César Barbosa dos Santos, 

OAB/MT 11.688/A, para patrocinar a defesa dos acusados Ronildo Silva 

dos Santos, Natanailson de Almeida Pereira e Cristiano Barcelos de 

Farias.1.4.Doutora Jéssica Borin Navarro, OAB/MT n° 25.355/O, para 

patrocinar a defesa dos acusados Grazielli Monsson, Alexandre da Silva 

Barbosa e Wesley Rocha Medrado.1.5.Doutora Negisléia de Oliveira Lima, 

OAB/MT 22.513/O, para patrocinar a defesa dos acusados Kézia 

Greiciane da Silva, Welto Zeferino Lima e Audeliz Reinaldo de 

Carvalho.1.6.Doutor Cláudio Leme Antônio, OAB/MT n° 12.613/B, para 

patrocinar a defesa da acusada Deusiane Fernanda de Souza da 

Silva.1.7.Caso tenha colidência de interesses entre as nomeações, deverá 

ser informado nos autos, para nomeação de outro Defensor 

Dativo.1.8.Intimem-se os advogados das nomeações, devendo, para tanto, 

apresentar a Defesa Prévia, no prazo legal.2.No mais, verifico que ainda 

não foram notificados os seguintes acusados: Elisa Aparecida Paz da 

Silva, Wesley Pereira de Aquino, Jian Diego Cristani e Rogério Saraiva 

Trajano, tendo em vista que o mandado de notificação foi negativo. Assim, 

em cumprimento as determinações de fls. 912/914 (item 2) e 921 (item 2), 

remetendo os autos ao Ministério Público, para indicação do endereço 

atualizado dos acusados, no prazo de 05 (cinco) dias.3.Quanto aos 

acusados que já apresentaram Defesa Prévia (Jânio às fls. 888/890, 

Luciely às fls. 922/926, Antônio, Gualdinei, Willian, Lucineia e Rubens às 

fls. 933/950), deixo consignado que serão analisadas quando da 
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apresentação da defesa por parte de todos os acusados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000010-81.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a)(s) advogado(a)(s) 

para comparecer(em) a audiência de conciliação designada para o dia 09 

de abril de 2019 às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-82.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEO CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010315-82.2016.8.11.0009. REQUERENTE: DIRCEO CASAGRANDE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de ação em que 

Dirceu Casagrande pleiteia exames pré-operatórios, cirurgia para reparar 

o estreitamento do canal da uretra e o tratamento necessário, visando à 

condenação do Estado de Mato Grosso para tal desiderato. Aduz a parte 

autora que, após a realização do ato cirúrgico foi lhe introduzido através 

do pênis sonda vesical, contudo tal equipamento aderiu (colou) ao canal 

da uretra, tendo sua saída forçada, o que acabou por lesionar o canal da 

uretra do Requerente, que vem apresentando fechamento e retenção da 

urina, alegando que após muito esforço e dores é que consegue 

minimamente realizar o ato de urinar. O parecer técnico emitido pelo NAT 

averbou que foram anexados documentos médicos muito antigos, datados 

em 2016. E que em consultas ao sistema de regulação SISREG, foi 

verificado não haver uma única demanda formalizada para o requerente, 

ou seja, não há solicitação de cirurgia. A tutela de urgência foi indeferida 

pelo Juízo, de acordo com o parecer técnico emitido pelo NAT, posto que 

verificou-se que não há urgência no procedimento. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou resposta genérica. O direito à saúde é concebido 

como direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196, sendo 

dever do Estado e de relevância pública tais serviços, e 197 da Carta 

Magna. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de 

relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado É 

cediço, pois, que o direito à saúde se consubstancia em direito 

indisponível, de regramento autoaplicável, de maneira que o SUS deve 

prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às pessoas que 

necessitam. Destarte, é dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Inclusive, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ) Diante do 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o 

requerido a viabilizar a realização da cirurgia para reparar o estreitamento 

do canal da uretra do requerente, em rede pública ou particular de saúde, 

credenciada ou não ao SUS, a custo e ônus do Estado, assegurando 

ainda a continuidade do tratamento, no prazo de 30 (trinta) dias. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Deixo de 

cominar aplicação de multa diária, eis que caso não cumprida a sentença, 

a parte autora poderá requerer a penhora de numerário suficiente para a 

realização da cirurgia, desde que traga junto ao seu pedido os 

orçamentos. Por fim, EXCLUA-SE do polo passivo o Município de Colíder, 

conforme já determinado. Marcelândia/MT, 25 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-25.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRGINIO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n° 

8010023-25.2015.8.11.0109 Requerente: LUIZ ANTONIO AMARANTE 

Requerido: BENEDITO VIRGINIO SANTOS Vistos. 1. Diante da 

manifestação ao id n° 21363043, considerando que os poderes do antigo 

patrono foram substabelecidos, sem reservas de poderes, ao advogado 

Doutor Reginaldo Alves, determino a sua intimação para informar o 

endereço atualizado do executado, sob pena de extinção do processo. 2. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GONCALO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

ISRAEL BULGARELLI GRELAK OAB - MT22540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo ambos os advogados para contrarrazoar o 

embargo de declaração no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000010-81.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000010-81.2018.8.11.0109. REQUERENTE: PAULO AGUIAR DA SILVA 
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REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por PAULO AGUIAR DA SILVA em face de 

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, diante de suposta falha na 

prestação dos serviços. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade dos seus fatos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz o requerente que cursou o primeiro semestre de 

pedagogia na empresa ré, no entanto excelência, o autor fez a rematrícula 

para fazer o segundo semestre, que foi negado, tentando de varias 

maneiras solucionar o problema com a instituição qualificada no 

preambulo, e continuar a cursar a faculdade. Em sua defesa, a Reclamada 

aduziu apenas que a parte autora não requereu o cancelamento da 

matrícula e abandonou o curso, gerando os boletos para pagamento. 

Todavia, pela análise da questão, a controvérsia da lide refere-se a à 

impossibilidade do autor cursar o segundo semestre do curso de 

pedagogia, porque, segundo a informação prestada pela Reclamada, já 

estava cursando outro curso. Pois bem. Estando evidente o 

descumprimento do contrato de prestação de serviços pela reclamada, 

deve a mesma responder pelas perdas e danos provocados à parte 

reclamante, a teor do disposto no art. 389, do CC, e do Código de Defesa 

do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI. A responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante, que teve sua expectativa ferida, posto ter se matriculado no 

curso de pedagogia, cursado o primeiro semestre e não conseguiu dar 

continuidade ao curso, porque foi impedido de fazer a matrícula para o 

segundo semestre. Ademais, nota-se que a reclamada não demonstrou a 

presença de excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante artigo 373, inciso II, 

do CPC), como caso fortuito, força maior ou culpa da vítima. Resta 

incontroverso nos autos que o reclamante contratou os serviços da 

reclamada e que estes não foram prestados nos limites do contrato, eis 

que fora impedido de realizar a matricula. Pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

da parte reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais ao requerente, dado que a alteração do voo contratado, 

causou-lhe transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de 

caráter pedagógico. De outro norte, não há o que se falar em dano 

material, eis que não houve comprovação do mesmo. Diante do breve 

exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a 

pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta 

decisão. Defiro à parte Reclamada os benefícios da Justiça Gratuita. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 25 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-82.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000234-82.2019.8.11.0109. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. Em análise aos documentos 

acostados à inicial, referido débitos seriam inexistentes. A parte 

reclamante alega que não contratou os serviços telefônicos com a parte 

reclamada e a negativação realizada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte 

reclamada em contestação encartou aos autos telas sistêmicas com 

detalhamento dos serviços de telefonia prestados, inclusive histórico de 

pagamento, prova suficiente que justifica a existência do vínculo jurídico e 

a regularidade do débito apontado na inicial, visto que trata se de 

elementos que indicam a efetiva existência da dívida entre as partes. 

Neste sentido tem decido o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul. 

Vejamos; RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 
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INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ 

DA ORIGEM DA DIVIDA. APRESENTAÇÃO DE FATURAS DE UTILIZAÇÃO 

DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO QUE NÃO SE COMPROVOU 

ILEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - Considerando a 

negativa de contratação pela parte autora, cabia à ré trazer aos autos a 

prova da regularidade da contratação dos serviços que ensejou o débito 

cadastrado, ônus do qual se desincumbiu (artigo 333, inciso II, do CPC) ao 

juntar aos autos faturas com o detalhamento das ligações que comprovam 

a utilização do serviço de telefonia (fls. 34-37), bem como o histórico de 

débitos que comprovam que os serviços estavam sendo utilizados desde 

o ano de 2011 (fls. 29-33). Demais disso, a autora, em seu depoimento 

pessoal (fl. 12), confirmou o endereço constante nos registros do terminal 

telefônico (fl. 28), o qual, cumpre anotar, é diverso do constante na 

petição inicial (fl. 04), sendo que neste último, a demandante afirma que 

nunca residiu. - Nesses termos, não há elementos que permitam 

desconstituir o débito, tampouco condenar a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, diante da inexistência de comprovação de 

ato ilícito por ela praticado. - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853056, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima 

Turelly da Silva, Julgado em 28/01/2016). Contudo, em que pese à 

alegação da reclamante de que não teria mantido relação comercial com a 

reclamada, não merece acolhimento. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO 

CPC ? CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? 

DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). Além disso, compete a 

parte reclamada alegar, em sua defesa todas as provas em direito 

admitidas, principalmente de natureza documental, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido da parte autora, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Conforme dicção dos 

artigos 336 e 341 do código de processo civil. Com efeito, a parte 

reclamada encartou aos autos telas sistêmicas onde comprovam a relação 

jurídica, demostrando a legitimidade da cobrança. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS – SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 

faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar 

de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido documento seja válido, 

neste caso. A impugnação apresentada é genérica e sustenta a 

inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. No entanto, 

entendo que a comprovação de pagamentos é prova suficiente para 

reconhecer a existência de relação jurídica válida e a inadimplência do 

Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em 

manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. Entendo que a 

pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se 

dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, eventual 

indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em detrimento 

da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a contraprestação 

pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que julgou 

improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em litigância de 

má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância 

constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, 

fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada 

pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. 

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé 

reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, 

revogada neste momento. Abstenho-me da condenação em custas e 

honorários advocatícios, pois tal condenação já foi imposta pelo juízo de 

origem no valor máximo permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

187695120158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso ou provar que foi vítima de fraude, o que não o fez em 

momento oportuno, restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento das cobranças do reclamado. Assim 

não há como se acolher a declaração de inexistência de relação jurídica. 

No que se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Destarte, caminho não há se 

não o da improcedência do pedido. Com relação ao pedido contraposto, 

requerida pela Reclamada, merece acolhimento, posto que restou 

comprovado nos autos a relação negocial existente, o serviço prestado e 

a inadimplência por parte do Autor. Por fim, deixo de reconhecer a 

litigância de má fé, posto não vislumbrar seus requisitos legais. 

DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I 

do Código de Processo OPINO pela IMPROCEDENCIA do pedido inicial. Com 

relação ao PEDIDO CONTRAPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO,condenando a parte Autora ao pagamento de R$ 183,74 (cento e 

oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), com juros de mora de 

1% ao mês desde a intimação para apresentar réplica e correção 

monetária pela índice INPC, desde a data de cada vencimento. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 25 

de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-54.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARRUDA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 
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(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

8010023-54.2017.8.11.0109. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ARRUDA 

TOLEDO REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. PRELIMINAR – 

CONEXÃO Não há que se falar em conexão, uma vez que a causa de 

pedir do processo indicado na contestação é diversa do presente 

processo. Ultrapassada as preliminares, passo à análise do mérito da 

demanda. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais em razão 

da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito promovida 

pela Reclamada, ao argumento de que não possui débitos, pois não 

contratou serviços da empresa. Em contestação, a Reclamada alega que 

não cometeu nenhum ilícito, uma vez que o Reclamante firmou contrato de 

prestação de serviços, do qual constam débitos em aberto, sendo, 

portanto, devida a inscrição dos dados deste no cadastro de proteção ao 

crédito. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...). Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamante da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.Logo, 

resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da 

Reclamada, ao inscrever os dados do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovada a sua 

responsabilidade, tornando cabível a desconstituição do mesmo. Por 

último, inobstante a existência de outra restrição em nome da Reclamante, 

impende ressaltar que a mesma está sendo questionada judicialmente no 

processo nº 8010021-84.2017.811.0109, não havendo que se falar em 

aplicabilidade da Súmula 385, STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as restrições anteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c 

indenização por danos morais. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

RECONHECIDA. DANOS MORAIS. APONTAMENTOS ANTERIORES 

QUESTIONADOS JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO SÚMULA 385, STJ. 

Insurgência do autor em face da sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, declarando a inexistência do débito, mas afastando 

pedido de danos morais. Aplicação da Súmula 385, STJ. Alegação de que 

apontamentos anteriores também são decorrentes de fraude. Prova de 

que inscrições são questionadas judicialmente. Acolhimento da pretensão. 

Fortes indícios de fraude. Apontamentos contemporâneos. Inaplicabilidade 

da Súmula 385, STJ. Dano moral in re ipsa. Arbitramento em R$ 2.000,00. 

Correção monetária desde a fixação. Súmula 362, STJ. Juros de mora 

desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. Ação julgada procedente. Ônus 

sucumbenciais pela ré. Recurso provido. (Processo: APL 

00115867420138260100 SP 0011586-74.2013.8.26.0100 - Relator(a): 

Carlos Alberto de Salles- Julgamento: 18/12/2015- Órgão Julgador: 3ª 

Câmara de Direito Privado - Publicação: 19/12/2015)?. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 ? DECLARAR a inexistência do débito discutidos nos presentes 

autos; 2 ? CONDENAR a reclamada a indenizar o autor por danos morais 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (22/12/2016). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte Autora. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima 

exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os 

seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 25 de janeiro de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-39.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT0009511A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

8010024-39.2017.8.11.0109. REQUERENTE: SINOMEDICA COMERCIO DE 

PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE MARCELANDIA Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha comparecido apenas seu advogado, a parte autora 

deveria demonstrar a impossibilidade de se locomover, ou fazer-se 

representar por preposto, o que não ocorreu nos presentes autos. A 

justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos 

moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos 

jurídicos. Marcelândia/MT, 25 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000284-05.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CALEBE PEREIRA DE SOUSA OAB - MT0021431A (ADVOGADO(A))

HUMBERTO PEDRO DE MORAES OAB - MT3040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MATUPÁ SENTENÇA Processo: 1000284-05.2019.8.11.0111. 

REQUERENTE: FLORENTINO JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: PDT 

PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

- EPP Vistos. Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por 
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FLORENTINO JOSÉ DOS SANTOS em face de PDT PHARMA – INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, qualificados nos 

autos, objetivando a autorização judicial para aquisição do medicamento 

“fosfoetalonamina sintética”. No decorrer do procedimento, foi noticiado o 

falecimento do requerente, consoante certidão de óbito inclusa. É o 

relatório. Fundamento e decido. O prosseguimento do feito constitui 

providência inócua, eis que, compulsando os autos, verifico o óbito do 

curatelado, Sr. Florentino José dos Santos, ocorrendo, portanto, a falta de 

interesse de agir pela perda superveniente do objeto. Isto posto, julgo 

extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos VI 

e IX, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de uma das 

condições da ação (interesse de agir) pela perda do objeto com o 

noticiado óbito do requerente, Sr. Florentino José dos Santos. Sem custas 

processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000985-63.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1000985-63.2019.8.11.0111 Autor: BANCO HONDA S/A. Réu: T. B. 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência complementar para o segundo oficial de justiça, 

através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: www.tjmt. jus.br, para citação/int imação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-89.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL MORATELLI BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1001035-89.2019.8.11.0111 Autor: AYMORE Réu: L. M. B. INTIMAÇÃO do 

advogado da parte autora/exequente, para providenciar o pagamento da 

diligência complementar do segundo oficial de justiça, através de guia a 

ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação/intimação da parte requerida/executada, 

devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado de busca e 

apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de 

justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver 

necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-54.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO SILVA NOVAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

M A T U P Á  C E R T I D Ã O / I M P U L S I O N A M E N T O  A u t o s  n . º 

1001005-54.2019.8.11.0111 Autor: BANCO DAYCOVAL S/A Réu: ESN 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência complementar do segundo oficial de justiça, 

através de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: www.tjmt. jus.br, para citação/int imação da parte 

requerida/executada, devendo juntar aos autos a guia recolhida, no prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: § 2º do art.536 do CPC: O mandado 

de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se 

houver necessidade de arrombamento. Matupá/MT, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO 

Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 

321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 

3595-1752.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58812 Nr: 1555-08.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CÉLIA BOTELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/O

 Certifico que os embargos à execução/exceção de pré-executividade 

foram apresentados tempestivamente devendo o patrono da embargada, 

querendo, manifestar -se quanto aos pontos eventualmente não 

controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º CPC), no prazo de 10 dias.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 1450-89.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DOS SANTOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82894 Nr: 1450-89.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DOS SANTOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86540 Nr: 3611-72.2019.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, FABIO ALVES 

DA SILVA, ADENIS DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, Rg: 

3890812, Filiação: Maria de Lourdes das Chagas Lima e Germano Leitão 

de Oliveira, data de nascimento: 16/08/1976, brasileiro(a), natural de 

Altamira-PA e atualmente em local incerto e não sabido FABIO ALVES DA 

SILVA, Cpf: 03687109399, Rg: 031590122006-9, Filiação: Deusenir Alves 

da Silva e Jose Pereira da Silva, data de nascimento: 06/06/1990, 

brasileiro(a), natural de Lago da Pedra-MA, solteiro(a), garimpeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso 

denuncia ADENIS DA SILVA ARAÚJO, vulgo "Xanico"; FABIO ALVES DA 

SILVA, vulgo "Zóio", e AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo "Merita", como 

incursos nos artigos 121, § 2°, incisos III (meio cruel pelo esgorjamento) e 

IV (recurso que impossibilitou a defesa), c/c art. 29, ambos do Código 

Penal, e requerendo sejam citados os denunciados para apresentar 

defesa escrita e acompanhar os demais atos processuais, sob pena de 

revelia, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as 

pessoas abaixo arroladas, até final sentença condenatória. Matupá/MT, 26 

de dezembro de 2019."

Despacho: "1) RECEBO a denúncia, nos termos que oferecida em Juízo, 

porque presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

uma vez que descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja 

materialidade e indícios de autoria foram demonstrados pelos documentos 

carreados aos autos de inquérito policial. Além disso, não verifico 

nenhuma das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no art. 395 do 

Código de Processo Penal. 2) Nos termos do artigo 396 do Código de 

Processo Penal, CITEM-SE os acusados para responder à acusação por 

escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à suas defesas, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. 3) Decorrido tal prazo, se não houver apresentação de 

resposta à acusação, volte-me conclusos. 4) No ato de citação deverá 

constar a obrigatoriedade do oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se necessitarão da nomeação de 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não intenciona contrata-lo. O oficial de 

justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do 

denunciado, deverá mencionar se foi informado acerca da constituição ou 

não de advogado, e os respectivos motivos (Art. 1.373, § 4º da CNGC). 

(...)" De Peixoto de Azevedo para Matupá/MT, 28 de dezembro de 2019, às 

18h00min. Dr. Evandro Juarez Rodrigues - Juiz de Direito em Regime de 

Plantão Judiciário

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALINE FRANCIELE 

BAPTISTA DA SILVA, digitei.

Matupá, 24 de janeiro de 2020

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51073 Nr: 966-21.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDS, LUZINETE BOTELHO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito com a intimação da parte autora, para 

querendo, apresentar réplica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-45.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO TARTARI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILVANIA SALETE GIAZZONI OAB - 531.321.221-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSIVALDO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Certidão Certifico que nesta data, esteve 

em cartório a requerente Sr.ª Nilvania Salete Giazzoni para informar que 

até a presente data o requerido não efetuou o pagamento da dívida. 

Certifico também que a mesma solicita que a atualização do débito seja 

feita pela contadora judicial. MATUPÁ, 24 de janeiro de 2020. 

___________________________________________ NILVANIA SALETE 

G I A Z Z O N I  R E P R E S E N T A N T E 

___________________________________________ KARLA LOUIZE 

AGUIAR DE FIGUEIREDO Estagiária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 TELEFONE: (66) 35951752

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-64.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZE BARRIGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ SENTENÇA Processo: 

1000013-64.2017.8.11.0111. REQUERENTE: SILMAR DE MELO 

REQUERIDO: ZE BARRIGA Vistos. Dispensado o relatório, de acordo como 

artigo 38, da Lei nº. 9099/95. DECIDO. Da preliminar de ilegitimidade 

passiva Analisando os autos, verifica-se que o autor não possui nenhuma 

relação negocial com o promovido, conforme o próprio autor declara em 

sua inicial, logo, havendo a possibilidade deste juízo julgar de plano a 

ilegitimidade passiva do promovido. Contudo, a presente ação requer, 

alternadamente, que o promovido devolva o imóvel em questão, que 

supostamente é de propriedade do autor. Posto isto, deixo de analisar a 

possibilidade de ilegitimidade passiva nos autos e passo a analisar o 

mérito. Inicialmente, não há que se falar na existência de contrato de 

Compra e Venda no caso em concreto, pois não há nos autos qualquer 

documento que comprove a relação jurídica entre o autor e o terceiro 

Dirceu da Rocha. Por mais que o autor alegue que o contrato foi realizado 

verbalmente, a parte não junta aos autos a escritura pública do bem em 

questão, conforme preconiza o artigo 108 do Código Civil, in verbis: Art. 

108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à 

validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, 

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior 

a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Ademais, o autor não 

junta aos autos nenhum documento que comprove o pagamento do valor 

alegado na inicial pela compra do imóvel, os quais ajudariam a comprovar a 

aquisição do bem e a existência da relação negocial alegada. Da mesma 

maneira, não há que se falar em ressarcimento pelo promovido do valor 

pago pelo bem, pois conforme alegado pelo próprio autor em sua inicial, o 

beneficiário do valor pago foi o Sr. Dirceu da Rocha e não o promovido, 

restando impossível tal pedido. Por fim, quanto a tutela possessória com 

relação a devolução do bem pelo promovido, também não merece 

prosperar, pois para o reconhecimento do direito de proteção 

possessória, necessário comprovar os seguintes requisitos: a sua posse, 

a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do 

esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, tudo nos 

termos do art. 561, incisos I, II, III, IV, do Código de Processo Civil. No 

mesmo sentido é o entendimento na jurisprudência. APELAÇÃO CÍVEL - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DE POSSE NÃO COMPROVADA 
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PELO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 561 CPC NÃO PREENCHIDOS - 

IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DOCUMENTOS 

PÚBLICOS POR VIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 0000160011318 

0000.16.001131-8, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 24/11/2017, p. 

13) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

MANUTENÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 560 DO CPC. EXERCICIO DA 

POSSE NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. A análise do caderno 

processual revela que o agravante, num juízo de prelibação, não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior da área objeto da 

lide, limitando toda a sua argumentação na tese de ser ele o legítimo 

proprietário da área objeto da lide que lhe foi transferida através de 

herança. O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar sua 

condição de possuidor que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 

2002, é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade". Na realidade, o caderno probatório 

revela que o recorrente pretende retomar a posse do bem com base em 

alegação de domínio, e não de perda injusta da posse, circunstância que 

impede o acolhimento da tutela possessória requerida. (Classe: Agravo de 

Instrumento,Número do Processo: 0024998-27.2017.8.05.0000, Relator 

(a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado 

em: 20/03/2018 ) (TJ-BA - AI: 00249982720178050000, Relator: Mário 

Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

20/03/2018) Neste contexto, após analisar com acuidade os autos, 

vislumbro que o autor nunca obteve a posse do bem, logo não podendo 

reaver algo que nunca esteve em sua posse. Diante de todo o exposto, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Reclamação, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do art. 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se e, após arquive-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-02.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI HOLANDA DE AMORIM CAMPANHOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE JAROSESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMADO, DR. MARCUS AUGUSTO 

GIRALDI MACEDO, DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA 

PARA O DIA 26/06/2017 ÀS 14:30 HORAS, DEVENDO COMPARECER 

JUNTAMENTE COM O RECLAMADO NA REFERIDA AUDIÊNCIA.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26622 Nr: 20-59.2006.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Tesch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) solicitante, Dr(ª)Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB/MT nº3.056, para que a retirada destes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, para extração das cópias reprográficas, nos termos do artigo 

599 da CNGC.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2681 Nr: 188-57.1999.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Mauricio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzalina Pereira de Arruda, Antonio Carlos da 

Silva Brito, Gilvan da Silva Barros, Luziane Cristina de Brito Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane de Lima Martins - 

OAB:20.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente/exequente para efetuar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

bem como o preparo para expedição de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70806 Nr: 1211-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Luis Rodrigues Borges, Alzenir Luiz 

Borges da Silva, Marcia Rosana Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, da solicitação da complementação da diligência 

pelo Oficial de Justiça (Ref. 36).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55268 Nr: 734-19.2016.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na fl. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63828 Nr: 1364-41.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeny Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64129 Nr: 1486-54.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos Moraes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60568 Nr: 4038-26.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucieli Ribeiro Caju Boa Morte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54839 Nr: 564-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Valdinéia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 Considerando que a procuração acostada na inicial está vencida, 

impulsiono o processo para que seja a parte autora intimada para 

apresentar procuração válida, a fim de proceder a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66839 Nr: 2720-71.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54598 Nr: 472-69.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arena Construtora e Incorporadora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pacher - OAB:14421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46356 Nr: 1746-39.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Campos dos Santos - ME, Maria 

da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47591 Nr: 2250-45.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmindo Alves Filho, Carmindo Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59667 Nr: 3623-43.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. de Oribe - Me, Paulo Dias Oribe, Leidejane 

Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12603 Nr: 596-04.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 
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justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17600 Nr: 288-60.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A, Glaciele Galvão de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Marques Costa Nascimento - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MASCARELLO - 

OAB:77475 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVEIRA CARDOUZO, KARLA BEATRIZ DE 

SOUSA CARDOUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, HSBC 

Seguros Brasil S/A, BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Dito isto, os Embargos devem ser rejeitados.

Outrossim, em que pese todo o esforço argumentativo da parte 

Embargante, reputo que suas razões são apenas protelatórias, eis que 

argumentou nulidade na sentença, visto que não houve intervenção do 

Ministério Público.

Contudo, os autos foram encaminhados para o Parquet, que 

manifestou-se pela inexistência de prejuízo a infante, concordando 

integramente com os termos da sentença, requerendo o desprovimento 

dos embargos de declaração oposto pela requerida.

Segue narrando à parte requerida, que as sucumbências deveriam ser pro 

rata, eis que cada litigante foram em parte vencedor e vencido, alegando 

que a condenação fora de 50% do valor da indenização requerida na 

inicial.

 Entretanto, tal alegação se mostra diversa ao prolatado na sentença, que 

condenou a parte requerida no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil 

reais), sendo reconhecido o requerimento realizado pela parte autora na 

inicial, e negou a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte e mil reais), sendo parte mínima do pedido.

Nesse viés, o art. 86 do CPC, aduz:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão 

proporcionalmente distribuídas entre eles às despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o 

outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos.

É como decido!

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos 

autos.

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado da sentença proferida a ref. 49, e 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-42.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DULCENEI DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000056-42.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:DULCENEI DE 

SOUZA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA FLAVIA UCHOA 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 10/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 26 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-28.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-28.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:FABIO JOSE DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 03/03/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-42.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DULCENEI DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

DECOLAR. COM LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000056-42.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:DULCENEI DE 

SOUZA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA FLAVIA UCHOA 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 10/03/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-28.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA 

AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000044-28.2020.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO JOSE DE ALMEIDA Endereço: AV. PEDRO PEDROSSIAN, 

S/N, INDEFINIDO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AV. GETULIO 

VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação de Nortelândia Data: 03/03/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada 

na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NORTELÂNDIA, 27 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66704 Nr: 2228-25.2019.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GENISSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 Vistos;

CUMPRA-SE o Alvará de Soltura na forma determinada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 1713-24.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ANTONIO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 Vistos;

Ante o teor do ofício juntado na Ref: 309, verifica-se que o acusado 

estava preso provisoriamente no estabelecimento prisional da Comarca de 

Alta Floresta-MT.

Destaca-se que o artigo 1.593, inciso VI, da CNGC dispõe que após a 

notícia de fugas deverá o magistrado corregedor da Unidade Prisional 

determinar a expedição do mandado de recaptura.

Frisa-se que o acusado cumpria pena no ergástulo público de Alta 

Floresta-MT, consoante informação extraída dos autos executórios que 

tramitam no SEEU sob a numeração única 0000204-73.2019.8.11.0009.

Desta forma, verifica-se que em razão do acusado ter empreendido fuga 

do estabelecimento prisional da Comarca de Alta Floresta-MT, no dia 16 de 

janeiro de 2020, em observância ao disposto no artigo 1.593, inciso VI, da 

CNGC, S.M.J. não compete a este Juízo a expedição do mandado de 

recaptura em desfavor do fugitivo.

Outrossim, a informação acerca da eventual expedição de mandado de 

recaptura em desfavor do acusado foragido pode ser consultada pelo 

Ministério Público junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão.

Por fim, nos termos da decisão prolatada na Ref: 293, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade das razões e contrarrazões recurais e REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando 

as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Nova Canaã do Norte-MT, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56492 Nr: 1085-69.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DOS SANTOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o advogado no acusado para que apresente, no 

prazo legal, as razões recursais, sob pena de comunicação da desídia ao 

Tribunal de Ética da OAB e multa (art. 265 do CPP).

Transcorrendo in albis o prazo, INTIME-SE pessoalmente o réu para que 

constitua novo defensor para apresentar suas contrarrazões.

Em caso de novo silêncio, CERTIFIQUE-SE o necessário e voltem 

conclusos para deliberações.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RANIELLA DE FREITAS SILVA 01984329170 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000036-68.2020.8.11.0090 POLO ATIVO:RANIELLA DE 

FREITAS SILVA 01984329170 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: MARISA DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: NOVA CANAÃ NORTE - J.E - AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

Data: 10/03/2020 Hora: 12:45 , no endereço: RUA ALBERTO ALVES, 113, 

CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-94.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CIRINO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000489-94.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ANTONIO CIRINO NETO RÉU: SEGURADORA LIDER 1000489 

-94.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Desde já, 

defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2020 

ÀS 17H. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HEGELTON DZWONEKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000559-14.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): HEGELTON DZWONEKE RÉU: SEGURADORA LIDER 1000559 

-14.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Desde já, 

defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2020 

ÀS 16H. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000561-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LARIDONDO BARBIZANI OAB - SP414768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amauri de Souza Basilio (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000561-81.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DE CAMARGO RÉU: AMAURI DE SOUZA 

BASILIO Vistos, etc. Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos 

do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Anote-se. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 

300 do CPC autoriza a concessão da tutela quando “houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A probabilidade 

que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos 

é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória". Quanto ao segundo 

requisito (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), 

escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). A propósito, desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. Pois bem. No caso em 

tela, numa análise superficial, verifico que documentos anexados pelo 

autor não são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida. 

É que a documentação acostada aos autos é parca no tange a existência 

do imóvel e do direito alegado (posse). Não há nos autos matricula 

atualizada, certidão de cadeia dominial, memorial descritivo ou declaração 

dos confinantes, nem mesmo há nos autos os documentos basilares 

comprobatórios do exercício de posse (contas de água e luz, 
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comprovantes de recolhimento do ITR/IPTU, e demais comprovantes de 

endereço) o que infirma a pretensão do autor no que tange a tutela de 

urgência pretendida. Nesse sentido importante trazer à baila o seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO. REINTEGRAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Na sistemática do CPC/15 

as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material 

estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode 

fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os 

provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos 

pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de 

plano. - Circunstância dos autos em que se impõe dar parcial provimento 

ao recurso e determinar a realização da audiência prévia de conciliação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70073982696, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AI: 

70073982696 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/07/2017) g.n Dessa forma, em sede de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do pedido de tutela antecipada. Analisando os autos, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos. DESIGNO 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 14/2/2020 às 13h. 

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do CPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelos 

requeridos na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado 

do autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80200 Nr: 206-88.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Santos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANQUE BERNEROSE 

VALENTIM - OAB:25800/O

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Nos termos do art. 152, incisos II e VI do CPC, Impulsiono os autos para 

intimação da defesa acerca da diligência negativa ( Oitiva da testemunha 

Larissa Santos Arruda - arrolada à fl. 212) juntada à fls. 242/254, para 

que no prazo de 05(cinco) dias informe o endereço da testemunha, sob 

pena de preclusão.

Informo, outrossim, que a audiência para oitiva da referida testemunh foi 

marcada para 13/02/2020, às 16h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62194 Nr: 349-87.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Peixoto, Jonatan dos Reis Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLENE BENITES - OAB:, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Vistos...

Trata-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão em 

desfavor de JONATAN DOS REIS BARBOSA.

 A prisão foi decretada no bojo deste processo (fls. 151/153).

Assim, o que deve ser feito é providenciar a alocação do preso no 

Presídio correto e a retomada da marcha processual.

 No presente caso, o que se tem é a prisão efetivada na Comarca de 

Apiacás/MT.

 Frisa-se que houve pedido de “liberdade provisória sem fiança” pelo 

acusado, devendo o Ministério Público se manifestar sobre o ponto.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. MANTER contato (ou juntar cópia do e-mail, se já feito) com a SAAP (art. 

1.438 e ss. da CNGC), informando a prisão, o local onde está o acusado 

(Apiacás/MT), solicitando que providencie o encaminhamento do preso ao 

local que reputar adequado (Provimento 42/2019/CGJ);

2. ATUALIZAR (“dar baixa”) a situação do mandado no BNMP, 

considerando que houve o cumprimento, caso ainda não tenho sido feito;

3. Após, REMETER os autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca do pedido de liberdade provisória;

4. Sem prejuízo, EXPEDIR Precatória para fins de CITAR o acusado, 

pessoalmente, nos termos do art. 396 do CPP, podendo responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias;

5. Na citação, deverá haver indagação se tem condições de constituir 

advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo, 

sendo advertido de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado Defensor para apresentá-la;

6. Caso não apresente resposta ou informe que não constituirá algum 

Defensor, NOMEIA-SE desde já como defensora dativa JONATAN DOS 

REIS BARBOSA a advogada MAILA ALEIDE BOING PEREIRA (OAB 

18.164/MT), cuja verba honorária será fixada ao final do processo;

7. Com a resposta, conclusos.

 Serve como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Cumprir, COM URGÊNCIA.

De Cotriguaçu para Nova Monte Verde/MT, 24 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75820 Nr: 221-91.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952

 IMPULSIONAMENTO PARA MANIFESTAR-SE SOBRE DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Impulsiono os autos para intimação da defesa acerca da diligência 

negativa, para que no prazo de 05(cinco) dias manifeste-se sobre o 

mandado/Carta Precatória juntada à fl.299-V (oitiva da testemunha José 

Carlos Borges da Silva), informando endereço para localização da 

testemunha, sob pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000848-44.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

DARLENE APARECIDA MOREIRA MODOTTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE OAB - RO1356 (ADVOGADO(A))

JULIENE DA PENHA FARIA DE ARAUJO OAB - SP224574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIVALDO NUNES DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação rescisão de 

contrato cumulada com reintegração de liminar da posse inaudita altera 

pars” ajuizada por Carlos Alberto Pereira Modote e Darlene Aparecida 

Moreira Modote contra Nerivaldo Nunes de Assis. Narra-se a Inicial que na 

data de 12.03.2010, as partes-requerentes firmaram com a 

parte-requerida acordo extrajudicial, que por sua vez foi objeto de 

homologação nos autos do processo nº 1288 -72.2010.811.0091 - código 

39556. Explica-se que por força do referido acordo as partes-requerentes 

venderam à parte-requerida o domínio/propriedade de suas respectivas 

áreas de terra, com 241,14há, denominada “Fazenda Mineira”, tendo por 

tal aquisição a parte-requerida se obrigado a efetuar o pagamento do valor 

total de R$133.824,01 (cento e trinta e três mil oitocentos e vinte e quatro 

reais e um centavo) a ser pago conforme consta da cláusula 4ª, Parágrafo 

Segundo, Item K, do referido acordo. Ocorre que, segundo o narrado, a 

parte- requerida deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas 

aos requerentes a partir de 15.01.2018, estando em atraso com as demais 

parcelas desde então. Narrou-se, também, que nos moldes da cláusula 

10ª do Contrato firmado entre as partes, na hipótese do inadimplemento 

ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias será consequente à resolução 

do acordo com a reintegração da posse do Imóvel aos vendedores com a 

consequente perda a título de multa rescisória de todo e qualquer 

pagamento que já tiver sido efetuado. Após a exposição fática, 

requereu-se, “liminarmente”, a expedição do mandado de reintegração da 

área objeto do contrato. Com a Inicial, documentos. II FUNDAMENTAÇÃO 

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial. Para a concessão “liminar” da proteção possessória 

é necessária à presença dos requisitos indicados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado 

pela parte-requerida, a data da turbação ou esbulho e a continuação da 

posse, embora turbada na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de 

reintegração. Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma 

induvidosa, pela parte-autora, e a simples falta de um deles implicará no 

indeferimento da garantia possessória. A parte-autora pleiteia além da 

“liminar” de reintegração de posse e, no mérito, a rescisão contratual. Pois 

bem. Nas “ações” onde a parte-autora cumula pedidos de “rescisão 

contratual” e “reintegração de posse”, tem-se intenso debate e 

divergência na doutrina. Acerca da cumulação de pedidos, Daniel Amorim 

Assumpção Neves: (...) a cumulação de pedidos depende do 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 327, § 1.º, do Novo CPC. 

Interessa em especial às ações possessórias o requisito previsto no art. 

327, § 1.º, III, do Novo CPC, que proíbe a cumulação de pedidos com 

diferentes procedimentos. É verdade que o art. 327, § 2.º, do Novo CPC, 

permite ao autor nessa situação a cumulação de pedidos de diferentes 

procedimentos desde que seja adotado o procedimento comum, mas essa 

regra é inaplicável para os procedimentos genuinamente especiais, que 

preveem técnicas processuais diferenciadas incompatíveis com o rito 

comum, de aplicação obrigatória, não se permitindo ao autor preferir o rito 

comum ao rito especial. Ainda que se possa discutir a real especialidade 

do procedimento das ações possessórias de posse nova, a mera 

previsão dele dentre os ritos especiais previstos pelo CPC torna relevante 

a previsão do art. 555 do Novo CPC, que permite ao autor que cumule com 

o pedido de proteção possessória outros pedidos (Manual de direito 

processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. 

ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, P. 1786). Comentando o art. 555 do 

CPC, Daniel Amorim Assumpção, traz o seguinte: O inciso I do dispositivo 

legal repete regra consagrada no revogado art. 921, I, do CPC/1973, 

mantendo o pedido de indenização por perdas e danos entre os 

cumuláveis com o pedido possessório. O pedido de condenação por 

perdas e danos deve estar amparado em fundamentação suficiente que 

demonstre as razões pelas quais o autor entende devidas tais verbas. A 

indenização não é consequência natural do acolhimento do pedido de 

proteção possessória, de forma que se exige do autor a narração da 

causa de pedir própria do pedido de indenização. No inciso II está previsto 

entre os pedidos cumuláveis com o pedido possessório a indenização de 

frutos, hipótese aplicável para a situação de o bem gerar frutos que sejam 

apossados pelo agressor possessório. O dispositivo não chega a ser um 

problema, mas entendo ser desnecessário, sendo possível incluir a 

indenização pelos frutos no âmbito da reparação das perdas e danos. No 

parágrafo único, há pequena, mas significativa, alteração, passando o 

dispositivo a prever a imposição de “ medida necessária e adequada” para 

o caso de nova turbação e esbulho (inciso I) e para cumprimento da tutela 

provisória ou final (inciso II), e não de “ cominação de pena”, como 

previsto no art. 921, II do CPC/1973. No tocante a hipótese prevista no 

inciso I a alteração é importante porque possibilita que o juiz conceda 

medidas de execução indireta (pressão psicológica) e de execução por 

subrogação para convencer o réu a não reincidir na agressão 

possessória. Como não se confunde execução indireta com sanção 

(pena), e essa só deve ser aplicada após a nova agressão possessória, 

não havia sentido, portanto, que fosse objeto da decisão que concedia a 

tutela possessória, devendo a modificação ser elogiada (Manual de direito 

processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. 

ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, P. 1787/1788). No presente caso, há 

pedido sucessivo de rescisão contratual e de reintegração de posse, o 

que, aplicando o disposto 327,§1º, III, do CPC, é possível. Todavia, quanto 

à concessão da “liminar”, alguns comentários merecem ser feitos. É que 

no pedido de “rescisão contratual cumulada com reintegração de posse,” 

o esbulho possessório não fica devidamente configurado, pois a posse 

exercida decorre de contrato firmado entre as partes. Nesse sentido, para 

a reintegração, primeiro se deve rescindir o contrato, mesmo havendo 

cláusula resolutória. Quer-se dizer com isso que a cláusula de resolução 

expressa não afasta a necessidade da a análise dos pressupostos que 

justificam a cláusula de resolução. nesse sentido, o STJ: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE. 

LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 

JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A cláusula de 

resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da 

manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a 

resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II - A 

ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes 

tenha havido a 'rescisão’ (rectius, resolução) do contrato. Destarte, 

inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão’ 

de contrato de compra e venda de imóvel’ (STJ – 4ª Turma – Recurso 

Especial nº. 204246/MG – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – 

Acórdão de 10 de dezembro de 2002, publicado no DJU de 24 de fevereiro 

de 2003, página 236) Sobre o ponto assentou o Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, no REsp n. 237.539-SP (DJ 8.4.2000): Logo, o litígio há de ser 

solucionado em Juízo, e no processo será apreciada não apenas a 

existência da cláusula, mas também a verificação das circunstâncias que 

justifiquem a resolução do contrato, pois bem pode acontecer que o 

inadimplemento não tenha a gravidade suficiente para extinguir o contrato. 

Com isso quero dizer que a cláusula de resolução expressa não afasta, 

em princípio, a necessidade da manifestação judicial, para verificação dos 

pressupostos que justificam a cláusula de resolução. A própria lei já tratou 

de flexibilizar o sistema do Código ao exigir a notificação prévia (art. 1º do 

DL 745/69), a mostrar que as relações envolvendo a compra e venda de 

imóveis, especialmente em situação como a dos autos, de conjunto 

habitacional para população de baixa renda, exigem tratamento 

diferenciado, com notificação prévia e apreciação em concreto das 

circunstâncias que justificam a extinção do contrato, atendendo ao seu fim 

social. No sistema brasileiro, a regra é que a resolução ocorra em juízo, 

uma vez que somente ali poderá ser examinada a defesa do promissário, 

fundada, entre outras causas, em fato superveniente e no adimplemento 

substancial, as quais, se presentes, impediriam a extinção do contrato. 

Ainda, sobre o tema, o Ministro Franciulli Netto, no REsp n. 64.170-SP(DJ 

5/3/2001), embora vencido, assentou: A ação possessória não se presta 

à recuperação da posse, sem que antes ou concomitantemente se 

rescinda (resolva) o negócio jurídico que embasou a posse. A razão 

jurídica desse modo de pensar está lastreada exatamente nisto: a posse 

perdura enquanto perdurar o contrato que a instituiu. Então o contrato tem 

de ser rescindido com amplo debate. No lugar de rescisão, melhor é dizer 

resolução, em sentido estrito (efeito ex tunc). Nem há invocar a cláusula 

resolutiva expressa. Vale frisar que a jurisprudência do TJMT vai ao 

mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA 

POSSE INDEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Na rescisão contratual 

cumulada com reintegração de posse, não se configura o esbulho 

possessório, pois a posse exercida decorre de contrato firmado entre as 

partes. “Descabe concessão de liminar de reintegração de posse 

cumulada com ação de rescisão contratual fundada na inadimplência do 
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comprador, visto que não se encontra configurado o esbulho, sendo 

necessária, antes, a declaração judicial de resolução do contrato.” (TJMT, 

RAI nº 53482/2008) (AI 34164/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 17/08/2012) 

(TJ-MT - AI: 00341649120128110000 34164/2012, Relator: DES. MARCOS 

MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/08/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO 

COMPROMISSÁRIO – COMPRADOR QUE OBTEVE A POSSE CONTRATUAL 

DO IMÓVEL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO EM 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (...) NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO 

JUDICIAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À PRÉVIA 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPATÓRIA E REINTEGRATÓRIA – REQUISITOS AUSENTES – 

INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (...) Inadmissível o deferimento 

de antecipação de tutela em ação de reintegração de posse cumulada com 

resolução de contrato, se não resolvido este último, mormente quando não 

configurado o requisito da urgência exigido no art. 273 do CPC” (TJMT – 6ª 

Câmara Cível – Agravo de Instrumento nº. 45162/2009 – Relator 

Desembargador Juracy Persiani – Acórdão de 05 de agosto de 2009, 

publicado em 08 de setembro de 2009) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSSÃO DE 

LIMINAR NO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO 

NÃO RESCINDIDO JUDICIALMENTE - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - 

RECURSO PROVIDO. Descabe concessão de liminar de reintegração de 

posse cumulada com ação de rescisão contratual fundada na 

inadimplência do comprador, visto que não se encontra configurado o 

esbulho, sendo necessária, antes, a declaração judicial de resolução do 

contrato. (RAI nº 53482/2008 – Relator: Des. Evandro Stábile - 18.08.2008) 

Desta forma, tendo em vista que a posse dos requerentes decorre do 

contrato firmado com o requerido, que ainda não foi rescindido, não estão 

presentes os requisitos para antecipação de tutela, ou seja, somente após 

a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado 

esbulho possessório. Assim, concluindo que não ficou devidamente 

demonstrado o esbulho na posse (art. 561, III, do CPC), o indeferimento da 

tutela antecipada consistente na reintegração de posse do imóvel objeto 

do contrato é a medida a ser adotada. III CONCLUSÃO Ante o exposto, 

INDEFERE-SE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE pela falta de 

requisitos ensejadores da medida (art. 561 do CPC), conforme acima 

explicitado. No mais, DESIGNA-SE audiência de justificação (sempre 

frisando a possibilidade de conciliação), para o dia 06.03.2019, às 

10h10min, na sala de audiências do Fórum desta Comarca. Ressalta-se 

que as partes devem comparecer acompanhadas de seus advogados 

(conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um 

Defensor), podendo, inclusive, arrolar testemunhas Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora (através de seu advogado) 

tanto para ciência da decisão quanto para comparecer à audiência, bem 

como para trazer as testemunhas; 2. CITAR a parte-requerida para ciência 

do processo, bem como INTIMÁ-LA para comparecer a audiência acima 

designada, conforme preceitua o artigo 562 do Código de Processo Civil, 

devendo constar no mandado que o prazo para contestar será contado da 

decisão que deferir ou não a “liminar”, nos termos do artigo 564, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil; 3. Após, conclusos para audiência. 

Intimar. Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-07.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO OAB - MT26287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constatou-se irregularidade que deve ser sanada. Não fazendo pouco 

caso da urgência pretendida e do cenário narrado, verifica-se que a 

parte-autora não indicou a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação (art. 319, VII, do CPC), o que seria 

fundamental nesta fase inicial do processo. Assim, nos termos do artigo 

321 do CPC, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora, por meio de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

devendo indicar a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação, nos termos do artigo (art. 319, VII, do CPC). 

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intimar. Cumprir.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 172-70.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LUIZ PEDRO 

SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Vistos.

A pretensão almejada pela exequente à ref. 68 deve ser indeferida, 

explico.

O contrato de compromisso de compra e venda realizado, no ano de 2016, 

entre os executados e um terceiro, demonstram expectativa de ganhos 

futuros, os quais não foram concretamente comprovados pelo exequente, 

posto que, em análise às clausulas contratuais, ficou convencionado que 

os pagamentos, a título de entrega anual de soja, seriam condicionados à 

emissão de títulos dos Lotes 26-B e 26-C pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário aos promitentes vendedores até o dia 

28.02.2017.

Ocorre que, diante do decurso temporal operado, bem como ausência de 

outras provas que corroborem o depósito em favor dos executados, é 

impossível confirmar que o trato realizado entre as partes efetivamente se 

concretizou.

Assim, diante do exposto, INDEFIRO a pretensão da exequente.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62752 Nr: 762-13.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK, JOANARA 

CRISTINA BARBIERI STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FARHAT PIRES - 

OAB:164.817, RAFAEL VILELA BORGES - OAB:153893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da decisão 

retro:

Vistos.

Considerando o pedido de restituição de ref. 13, infiro que a parte 

exequente deverá observar a instrução normativa SCA 02/2011 (versão 

03, publicado em 07.08.2018), a qual estabelece que a possibilidade de 

restituição de valores de taxas, custas judiciais e diligência de Oficial de 

Justiça recolhidos indevidamente, em duplicidade ou a maior, desde que 

preenchidos os requisitos constantes no Capitulo I, dentre eles, o 

requerimento pela parte do processo ao Juiz Diretor da Comarca, as guias 

de recolhimento a ser restituídos, bem como a informação de conta 

corrente do requerente.

No mais, cumpra decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67842 Nr: 735-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:26059/A, SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pleito realizado pela inventariante à ref. 80, DEFIRO o de item 

“8”, diante da patente urgência, caracterizada pela necessidade de 

obtenção de certificado digital para a emissão de notas fiscais, haja vista 

ser documento indispensável para a carga e transporte dos produtos 

colhidos, seja intermunicipal e/ou interestadual.

Ainda, necessário pontuar que, incumbe ao inventariante realizar a 

administração do espólio, representando-o, firmando compromissos, bem 

como realizando as despesas necessárias para a conservação e 

melhoramento dos bens do espólio.

Diante de tais premissas DEFIRO o pedido de item “8”, determinando a 

expedição de alvará para a obtenção de certificado digital, condicionado a 

apresentação de prestação de contas, no prazo legal.

Após, venham conclusos para análise dos demais pedidos.

Int. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000041-10.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000041-10.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ZELIA GOMES RODRIGUES 

REQUERIDO: WILIAN VIEIRA DA SILVA VISTOS. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2020, às 13:30 horas. 

Intimem-se as partes para comparecimento, cientificando-as de que 

deverão trazer suas testemunhas independentemente de intimação judicial 

(art. 34, Lei 9.099/95). Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-41.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Tendo em vista o recebimento da carta de citação posterior a 

data da audiência, designo o dia 05/03/2020, às 15h para realização de 

audiência de conciliação. Cite-se o reclamado via DJe, haja vista possuir 

Procurador constituído, advertindo-o(a)(s) de que o seu não 

comparecimento poderá(ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Fica 

advertida a parte requerente que sua ausência implicará extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9°, § 4°, da Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-78.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000364-78.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JOVELINA LOURDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. VISTOS. 

Designo nova audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 

14:00 horas. Cite-se a parte requerida. Intime-se a parte autora para 

comparecimento. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-90.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000014-90.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS. Tendo em vista que a carta AR foi recebida pelo reclamado após 

a data de audiência designada, designo nova audiência de conciliação 

para o dia 05 de março de 2020, às 15h30min. Cite-se a parte requerida. 

Intime-se a parte autora para comparecimento. Int. Cumpra-se. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000015-75.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. DE OLIVEIRA MARQUES - CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA GRACA OAB - MT24004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000015-75.2019.8.11.0107. REQUERENTE: R. L. DE OLIVEIRA MARQUES 

- CONTABILIDADE - ME REQUERIDO: ELIDA MADIESDA AZEVEDO POLI - 

ME VISTOS. Tendo em vista que fora realizada penhora nos autos, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/03/2020 às 16h, na forma 

do art. 53, § 1º da lei nº 9.099/95. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000208-90.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BAUMGARTEN & BAUMGARTEN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERIDO)

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000208-90.2019.8.11.0107. REQUERENTE: BAUMGARTEN & 

BAUMGARTEN LTDA - ME REQUERIDO: VIDAL LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

VISTOS. Designo nova audiência de conciliação para o dia 05 de março de 

2020, às 16h30min. Cite-se a parte requerida. Intime-se a parte autora 

para comparecimento. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-91.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEOCADIO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000012-91.2017.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JAMES LEOCADIO ROCHA VISTOS. Tendo em vista que 

fora realizada penhora nos autos, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/03/2020 às 17h, na forma do art. 53, § 1º da lei nº 9.099/95. Int. 

Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-23.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

F. CARLOS MOTA & M. MOTA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ DESPACHO Processo: 

1000400-23.2019.8.11.0107. REQUERENTE: F. CARLOS MOTA & M. MOTA 

LTDA - ME REQUERIDO: INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. VISTOS. 

Recebo a inicial. Considerando que o feito conexo n.º 1000062.83.2018 já 

foi julgado improcedente e consta com trânsito em julgado, postergo a 

análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação de 

contestação. Designo audiência de conciliação para o DIA 05 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 16:00 HORAS. INTIME-SE a parte autora para 

comparecimento. CITE-SE a parte requerida, consignando-se as 

advertências legais. Int. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de 

Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000293-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DAS DORES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, impugnação à contestação, no prazo legal. Novo 

São Joaquim, 27 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000065-07.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. M. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, impugnação à contestação, no prazo legal. Novo 

São Joaquim, 27 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000359-59.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AGROESTE SEMENTES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 27 

de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 86939 Nr: 1445-18.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] ,TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão 

do crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, sendo que FIXO o valor 

do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação 

econômica do réu.Ante o exposto, CONDENO o réu CÍCERO DA 

CONCEIÇÃO, vulgo MARANHÃO às penas do delito tipificado no artigo 33 

da Lei 11.343/2006 em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 500 

(quinhentos) dias-multa e às penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003 em 01 

(um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80242 Nr: 1290-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELINE ALEXANDRE CHAGAS - 

OAB:25364/O, Luis Augusto Cuissi - OAB:MT0014430A

 Posto isso, em consonância com a cota ministerial, bem como Súmula 52 

do STJ, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu 

EDERSON JOSÉ RODRIGUES, notadamente por inexistir excesso de prazo 

e por persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o 

decreto cautelar, continuando necessária a segregação cautelar pela 

garantia da ordem pública e para acautelar futura aplicação da lei penal. 

Destaco ainda que o acusado encontra-se segregado na Penitenciária de 

Sinop/MT.Ademais, tem-se que o processo encontra-se com seu trâmite 

em ordem.COBRE-SE o cumprimento da carta precatória na ref.131, 

oficiando e certificando o necessário.INTIME-SE.Notifique-se o Ministério 

Público da decisão.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 88348 Nr: 1971-82.2019.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Gomes Ribeiro - 

OAB:25995/O, Leandro Felix de Lira - OAB:24837/O

 Diante do exposto, considerando que o decreto prisional está 

devidamente amparado na necessidade de preservação da ordem pública, 

considerando a gravidade concreta dos fatos, isto é, estupros reiterados 

sofridos por uma criança de apenas 6 (seis) anos de idade, que 

ocasionou o rompimento de seu hímen, supostamente praticados pelo réu, 

pessoa de confiança da família, não havendo ainda nenhum fato novo que 

dê ensejo na revogação da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva suscitada pelo réu, continuando 

necessária a segregação cautelar pela garantia da ordem pública e para 

acautelar futura aplicação da lei penal. INTIME-SE.Notifique-se o Ministério 

Público da decisão.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-79.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 25 de setembro de 2017 Dados do 

Processo: Processo: 1000088-79.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: 

REQUERENTE: EVALDO GONCALVES COELHO Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/12/2017 Hora: 13:30 (MT) no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-96.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001311-96.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA REU: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos etc. 

Tendo em vista a petição do requerente ID 28240322, o qual informa o 

descumprimento da liminar por parte da requerida, intime-se a São 

Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA., para que 

comprove nos autos e efetue o fiel cumprimento da liminar anteriormente 

concedida em favor da menor Maria Vitória Quirino Sousa, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de arbitramento de multa diária no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo das demais cominações 

legais para o caso de desobediência. Após, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 586-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdC, ILdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

 O executado pagou parcialmente o débito da execução (fls. 59), e o 

exequente juntou o cálculo atualizado do débito que falta a ser quitado (fls. 

60/61).

Indefiro o pleito de fls. 60/61, haja vista que é de responsabilidade da parte 

diligenciar com intuito de abrir conta bancária.

Desta feita, intime-se a parte exequente para informar conta bancária, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.
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Intime-se a parte executada para, caso tenha pago o débito, comprová-lo, 

ou, caso não tenha pago, realizar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de prisão e protestação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, nos termos do artigo 528 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 402-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pleito do Ministério Público de fls. 171.

Determino a compensação das custas processuais com o valor da fiança 

prestada, sendo o valor remanescente devolvido ao Réu.

Intime-se o Réu para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos 

conta bancária.

Após com a conta informada, expeça-se o alvará para liberação dos 

valores.

Em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44228 Nr: 277-79.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Antonio Gazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das restrições informadas às fls. 86, intime-se a parte exequente 

para se manifestar a respeito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5906 Nr: 190-75.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior, Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Assoc. do Sul de MT - Sicred Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verônica Dourado Ribeiro, Ademir Chagas 

Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não foi cumprido por inteiro o teor da decisão de fls. 

194, pois somente foi intimada a executada Verônica Dourado Ribeiro, 

verifica-se a necessidade de cumprimento integral da decisão.

Intime-se o executado Ademir Chagas Modesto, pessoalmente, para 

efetuar o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

penhora de bens.

Após o transcurso do prazo de pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1153-73.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maíza Carita Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Mendes Neto - 

OAB:11330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Aguardem-se os autos suspenso na secretaria deste Juízo, até 

julgamento do recurso do processo em apenso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45048 Nr: 908-23.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Pedra Preta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maíza Carita Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081, Orliene Honório de Souza - OAB:MT/14029

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44245 Nr: 293-33.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemison Motta da Fonseca, Nelson Aurelio 

Zandona, Francisco Mendes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - 

OAB:GO/33.262, Juliany Guerra Barbosa Telles - OAB:GO/26.757

 SENTENÇA

 Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos 

materiais e morais, interposto por José Teixeira Dias em face de Diemison 

Motta da Fonseca, Nelson Aurélio Zandona e Francisco Mendes 

Guimarães, ambos devidamente qualificados nos autos.

Conforme decisão de fls. 143, foi determinado à intimação pessoal do 

Requerente, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Expedido o mandado de intimação pessoal do Autor, aportou às fls. 150 a 

certidão do Oficial de Justiça com a diligência positiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que a parte autora abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que apesar de ter sido 

devidamente intimada, permaneceu-se inerte.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 

da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte autora 

para dar curso ao processo.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6273 Nr: 39-56.1997.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis dos Santos 

Filho - OAB:5140

 Vistos etc.

Indefiro o pleito do exequente de fls.266-269, tendo em vista que a 

possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o 

percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e de acordo com a 

jurisprudência do STJ, o percentual de 30%, de toda sorte, seria 

considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas 

como razoáveis no âmbito do STJ, que tem considerado dentro da 

razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a 

depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa.

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. 

CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO 

PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS 

ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO.

 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de 

recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a 

efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis 

para a localização de outros bens penhoráveis.”

Tendo em vista que não foi possível localizar bens em nome das partes 

executadas, bem como restou infrutífera a penhora online, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 

40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Após, decorrido o prazo supra, abre-se vista ao representante judicial da 

Fazenda Pública Estadual para se manifestar nos autos informando bens 

em nome do executado para penhora, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme determina art. 40, §1º, da Lei 6.830/80.

Caso não haja manifestação do exequente, arquivem-se provisoriamente 

os autos pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 40, §2º, da Lei 

6.830/80.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17510 Nr: 472-06.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081, Valéria Piva Clemente - OAB:10.482

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 299, haja vista que o réu foi condenado nos autos, 

além disso, a concessão das benesses da justiça gratuita não isenta o réu 

do pagamento das custas.

Diante do inadimplemento do condenado, proceda-se os cumprimentos 

necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 a 579) para a 

inscrição das custas processuais em divida ativa.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42741 Nr: 991-73.2013.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Pedra Preta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Feitosa de Paula ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ney Ricardo Feitosa de Paula 

- OAB:17.078

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne a pretensão 

da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

em fls. 201/203, portanto, determino a intimação da parte exequente a 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 

sistema PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42336 Nr: 597-66.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Feitosa de Paula ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:17.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Translade-se cópia das fls. 119/130, 161/164 e 190/197 dos autos em 

apenso ao presente feito.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Após, decorrido o prazo supra com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14769 Nr: 207-72.2008.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Luiz de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Com relação ao teor da certidão de fls. 267, explico que a defesa 

apresentada em fls. 239/240, não é considerada válida, haja vista que o 

réu foi citado por edital os autos da ação penal deverão ser suspensos, 

de acordo com o artigo 366 do CPP.

Dessa forma, cumpra-se o despacho de fls. 265.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6617 Nr: 750-17.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran, Laércio Duran Luque, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 372, haja vista que cabe a parte exequente indicar 

os herdeiros para a habilitação do espólio no presente feito.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III e §1º do CPC

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16073 Nr: 749-56.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Maria de Oliveira, Cleriston Izaias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os valores apreendidos em posse do Sr. 

Alessandro (fls. 101), e a ocorrência do não recebimento da denúncia 

quanto a esse indivíduo (fls. 162), não há que se falar em destinação de 

tais valores para a APAE, portanto, indefiro o pleito de fls. 417.

Diante da falta de conta bancária do Sr. Alessandro (fls. 415), expeça-se 

alvará para liberação dos valores, intimando o indiciado para que saque o 

valor em espécie diretamente na agência do Banco do Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19087 Nr: 361-85.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Batistella - OAB:9.279, 

Teovanna C. Mendonça da Silva Sachet - OAB:8.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A-MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 759-32.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Macedo da Silva dos Reis, Michell Jose Giraldes 

Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Diante da concordância do exequente com o cálculo apresentado pelo 

devedor, HOMOLOGO o cálculo de fls. 249.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se a determinação pendente às fls. 242/243, expedindo o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11614 Nr: 1146-23.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Medina Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte exequente em 

fls. 313/314, visando sanar a omissão na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão proferida em fls. 305/312.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, o arbitramento de honorários advocatícios.

O causídico foi nomeado para representar a parte ré (fls. 301), porém não 

foi necessário qualquer trabalho no feito, ou seja, não praticou nenhum ato 

processual, pois o causídico anterior, que requereu revogação da 

nomeação (fls. 299), praticou todos os atos necessários para a prolação 

da sentença.

Assim, apesar da nomeação, como não houve qualquer atuação do 

causídico no processo, não há que se falar em arbitramento de 

honorários.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

313/314 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em fls. 

305/312, não se vislumbra qualquer erro material, contradição, 

obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19015 Nr: 288-16.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Hatsue Takazono Hatsumura, Flavia Takazono 

Miyashita, Halissom Takazono

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Martins Ferreira - 

OAB:17755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 199/201 para a penhora por termos nos autos do 

imóvel sob a matrícula 112.734 do CRI da Comarca de Pedra Preta-MT.

Expeça-se ofício ao referido cartório para o registro a penhora na 

matrícula do imóvel.
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Defiro o pleito de aproveitamento da avaliação realizada nos autos de 

execução de cód. 445531 em tramite da Comarca de Rondonópolis-MT. 

Assim, intimem-se a parte exequente para juntar aos autos a referida 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após o registro da penhora e a juntada da avaliação, determino a 

intimação o executado e do seu cônjuge, na pessoa de seu advogado (art. 

841, do CPC), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC).

Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerente o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9642 Nr: 676-26.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcelaine Duran, José Duran, Magno Ivo 

Bringhentti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o devedor regularmente intimado às fls.259/260 e 

nada se manifestou quanto a indisponibilidade de fls.253/254, nos termos 

do artigo 854, §5º, do Código de Processo Civil, converto a 

indisponibilidade em penhora, determinando a liberação dos valores do 

débito penhorados em favor da parte exequente.

 Intime-se a parte exequente para apresentar nova tabela de cálculo 

atualizado e discriminado do débito, levando em conta os valores 

penhorados, bem como indicar bens a penhora, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de suspensão da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43900 Nr: 74-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Cia Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Ordinário que figura como parte autora a ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCIAMENTOS em desfavor de JOSÉ 

EVANDRO LOPES DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fls. 167/169, as partes entabularam acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no termo de acordo (fls. 

168/169).

Custas e despesas processuais a cargo do executado, nos termos 

pactuado.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2987 Nr: 456-04.2000.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José de Deus Theodoro, Celio 

Rocha Theodoro, Marcos, Larissa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui Carlos de Faria - 

OAB:6142-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:MT 20487/O

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 180/181.

Determino a suspensão do feito, até julgamento dos embargos à execução 

em apenso, aguarde-se na secretaria deste Juízo.

Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42169 Nr: 431-34.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Feitosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Vistos etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de SAMUEL 

FEITOSA DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto 

artigo 129, §9º e artigo 147, ambos do Código Penal com as prerrogativas 

da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o Acusado foi regularmente citado e 

apresentou sua resposta à acusação conforme consta em fls. 108/115.

Compulsando os autos, verifico que a Defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do Acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o 

Denunciado, resida fora da comarca, expeça-se, desde já, carta 

precatória para a oitiva.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15650 Nr: 319-07.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Moreira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Fugihara - 

OAB:17.0860

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

Valdemar Moreira dos Santos Junior, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo lhe a prática do crime previsto no artigo 168, do Código Penal.

O acusado foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação em 

fls. 69/70.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.
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Em que pese os argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste, pois o réu não preenche os requisitos 

exigidos para concessão do sursis processual (previstos no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95), haja vista que responde por outras ações penais, quais 

sejam: nº 1569-80.2008.811.0064 – Código 316663 que tramita Comarca 

de Rondonópolis – MT; 9722-06.2018.811.0015 – Código 330501 que 

tramita na Comarca de Sinop – MT; e 9667-55.2018.811.0015 – Código 

330390 que também tramita na Comarca de Sinop – MT.

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 

de abril de 2020, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Já com relação ao acusado, determino a expedição de carta precatória 

para a Comarca de Sinop – MT, a fim de ser realizado o seu interrogatório 

no juízo deprecado.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44063 Nr: 163-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teixeira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diemison Motta da Fonseca, Nelson Aurelio 

Zandona, Francisco Mendes Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Telles - 

OAB:GO/33.262

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente, pessoalmente, por meio de mandado, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

COM URGÊNCIA, por se tratar de processo meta 2.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6581 Nr: 530-19.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Conceição Ferreira da Silva - Falecida, Cleiton 

Henrique da Silva, Wilson Adelino da Silva, Roberto Adelino da Silva, José 

Reginaldo da Silva, Sonia Maria da Silva, Wellington Adelino da Silva, José 

Edson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes exequentes para se manifestarem sobre a 

impugnação de fls. 301/310, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20065 Nr: 1343-02.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o arquivamento dos autos com as devidas cautelas de estilo.

Esclareço as partes que eventual pedido de cumprimento de sentença 

deverá ser distribuído no sistema PJe, de acordo com o artigo 13, inciso II, 

da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12446 Nr: 479-03.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento, 

MEDEIROSCRED Prestadora de Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pena de Moura França 

- OAB:138190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 SENTENÇA

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, interposto por Omni S/A, 

Crédito, Financiamento e Investimentos em face de Francisco Pereira 

Sobrinho, ambos devidamente qualificados nos autos.

Conforme decisão de fls. 327, foi determinado à intimação pessoal do 

exequente, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

Expedido a carta de intimação da parte exequente, aportou às fls. 328/vº, 

que foi devidamente entregue ao endereço constante nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico a parte exequente abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que apesar de ter sido 

devidamente intimado, permaneceu-se inerte, conforme se denota às fls. 

329.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 

da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte exequente 

para dar curso ao processo.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6590 Nr: 481-75.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Síria de Souza Pinto - falecida, Inucencio de Souza 

Pinto, Jacira Pinto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Proc. Federal - OAB:3.833/MT

 Vistos etc.

Com relação ao cumprimento de sentença, no que concerne a pretensão 

da parte, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018 regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Consoante artigo 13, II de referida Resolução, os cumprimentos de 

sentença de processos físicos tramitarão em meio virtual.

Diante de referida norma, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

em fls. 319/320, portanto, determino a intimação da parte exequente a 

proceder a distribuição do cumprimento de sentença do presente feito no 

sistema PJe, com a documentação necessária conforme dispõe o CPC.

Autorizo o desentranhamento das peças processuais, mediante cópia nos 

autos.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 235-98.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Rodrigo da Silva Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Acusado DIONE 

RODRIGO DA SILVA BRANDÃO, em virtude da ocorrência da prescrição 

retroativa, o que faço com fundamento nos artigos 110, §1º e artigo 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Transitado em julgado a decisão e adotadas as providências 

legais, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6967 Nr: 992-73.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Raimundo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdemar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Cardoso de 

Oliveira - OAB:1.418/TO, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) -Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

OAB:MT/7206-B - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49598 Nr: 450-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moraes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

586,47 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de Ref. 68. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

173,07 (cento e setenta e três reais e sete centavos), para fins de guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 538-68.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilton Silva Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ILTON SILVA SENA, Cpf: 

83382860104, Rg: 2.902.037, Filiação: Irene Silva Sena e Joaquim Cândido 

Jesus Sena, data de nascimento: 19/04/1966, brasileiro(a), natural de 

Feira de Santana-BA. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto 

ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 

1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos, etcNos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, visto que já foi 

realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 24 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 539-53.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edvanio de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE EDVANIO DE BARROS, Cpf: 

03895780456, Filiação: Maria Cicera Lourenço da Silva, data de 

nascimento: 05/07/1979, brasileiro(a), natural de Santana do Mundaú-AL, 

serviços gerais, Telefone (66)996828389. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de 

boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, para que se 

manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse 

na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da 

CNGC.

Despacho/Decisão: Em tempo, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 
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foi realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 24 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 705-85.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Passele Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO PASSELE BRANDÃO, Cpf: 

65072669149, Rg: 10098762, Filiação: Tereza Maria Brandão e Pedro 

Passele Brandão, data de nascimento: 07/06/1975, brasileiro(a), natural de 

Pedra Preta-MT, casado(a), comerciante atacadista, Telefone 66-9 

9958-5603. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de 

boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, para se que se 

manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse 

na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da 

CNGC.

Despacho/Decisão: Em tempo, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 24 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76126 Nr: 849-59.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O, Wesley Henrique de Oliveira Sousa - 

OAB:MT/25589-O

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMILDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

87857472115, Rg: 12752908, Filiação: Maria Gorete da Silva e Bento 

Carlos Pereira da Silva, data de nascimento: 12/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Indiaporã-SP, convivente, Telefone 66-99645-7226. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de 

boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, para que se 

manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse 

na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da 

CNGC.

Despacho/Decisão: Em tempo, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 24 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73540 Nr: 2901-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Alves de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON ALVES DE MORAIS, Cpf: 

00228589118, Rg: 1511888-6, Filiação: Maria Madalena Alves de Morais e 

Abadio Nizio de Morais, data de nascimento: 27/09/1981, brasileiro(a), 

natural de Novo São Joaquim-MT, convivente, comerciante, Telefone 

34862318. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de 

boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, para que se 

manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse 

na restituição da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da 

CNGC.

Despacho/Decisão: Em tempo, nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial, determino a intimação da parte interessada e 

eventual proprietário de boa-fé, por meio de edital com prazo de 10 (dez) 

dias, para se que se manifeste em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DECRETO desde já o perdimento da arma de fogo e eventuais munições e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição. Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizete Uilsa de Oliveira 

Theodoro, digitei.

Pedra Preta, 24 de janeiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 1064-74.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFSM, Eliane Faria Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos. - 

OAB:12.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736
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 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

a que foi condenada nos termos do R. Acórdão de Ref. 85. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), para 

fins de guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5464 Nr: 26-13.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane dos Santos, Adriana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) -Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

OAB:MT/7206-B - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10327 Nr: 1327-58.2005.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porsina Maria de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42791 Nr: 1038-47.2013.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porsina Maria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Guizzardi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15996 Nr: 669-92.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci Borges Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44307 Nr: 341-89.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Davi de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16692 Nr: 1363-61.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dedinalva Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17534 Nr: 499-86.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonire Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19921 Nr: 1196-73.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Izabel Real dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 181-35.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florentino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17373 Nr: 337-91.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45356 Nr: 1134-28.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Sousa Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10075 Nr: 1078-10.2005.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/MT, Oldack Alves da Silva Neto - OAB:2.864/GO

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9671 Nr: 691-92.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geral Jose Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a Drª Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B - 

nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que 

DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se 

encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45222 Nr: 1026-96.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Pedra Preta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Francisca Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19346 Nr: 621-65.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genebaldo Alves Ferreira, Michell Jose Giraldes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19345 Nr: 620-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Lima Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19111 Nr: 385-16.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Ramos Ferreira Borges de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18258 Nr: 1225-60.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Francisca Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20131 Nr: 1408-94.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dirce da Silva Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083, Teovanna C. Mendonça da Silva Sachet - 

OAB:8.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DRª Teovanna C. Mendonça da Silva 

Sachet - OAB:8.808 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da 

CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os 

autos que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19904 Nr: 1179-37.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Nestor de Araujo 

Filho - OAB:8.053

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. Waldemar Nestor de Araujo Filho - 

OAB:MT/8053 - nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC 

- para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000643-28.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. P. (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

NILTON PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

VICTOR AUGUSTO ESTEVAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000643-28.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, M. 

G. D. O. P., NILTON PEREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública com 

pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em favor da requerente Maria Gabriela de Oliveira Pereira, 

em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT. Aduz 

que a paciente é sofre de síndrome de Quebra-Nozes (SQN) com grave 

comprometimento da veia renal esquerda por artéria mesentérica superior 

associado a congestão pélvica e ovariana, razão pela qual necessita 

realizar procedimento cirúrgico de implante de stent em veia renal 

esquerda, conforme solicitação médica. Ademais foi solicitada à 

Secretaria de Saúde Municipal a qual foi informada “que o laudo foi 

enviado para a Central de Regulação de Rondonópolis, onde o mesmo 

devolveu informando que não realizava. Porém, foi solicitado uma vaga no 

SISREG em Cuiabá com o Cirurgião Vascular com urgência e 

provavelmente em breve será liberado, conforme cópia de solicitação em 

anexo”. Diante dos fatos, o “parquet” busca a concessão da tutela para 

obrigar que os requeridos Estado de Mato Grosso e o Munícipio de Pedra 

Preta-MT realizem o procedimento cirúrgico de implante de stent em veia 

renal esquerda na paciente Maria Gabriela de Oliveira Pereira, conforme 

solicitação médica, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio de 

valores. A inicial veio instruída com os documentos. Despacho solicitando 

parecer técnico do NAT. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico 

–NAT, foi aportado aos autos concluindo-se que quanto ao pleito tal 

afirmação não pode ser confirmada através de exames, porém há a 

necessidade de tratamento, não havendo dados para afirmar sobre a 

urgência ou emergência, e que não há solicitação do procedimento no 

SISREG. Em decisão de ID 21334415 foi indeferida a tutela de urgência 

pelo juízo substituto. Por sua vez, o Ministério Público, pugnou pela 

reconsideração e concessão da tutela de urgência em favor da paciente 

para a realização do procedimento cirúrgico de implante de stent em veia 

renal esquerda. Em decisão de ID 22673051 foi recebida a inicial bem 

como deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando a intimação e 

citação dos requeridos para cumprirem a liminar, bem como, apresentarem 

contestação no prazo legal. Regularmente citados os requeridos Município 

de Pedra Preta-MT e Estado de Mato Grosso apresentaram contestação 

no prazo legal em ID 24703862, alegando preliminar de ilegitimidade 

passiva, bem como ID 24106861, alegando preliminar de falta de interesse 

de agir, respectivamente. Por fim, o autor apresentou impugnação no 

prazo legal, conforme ID 25416517, pugnando pela rejeição das 

preliminares arguidas, ocasião em que pleiteou a procedência da ação, 

alegando preliminar de competência do juízo da Infância e Juventude de 

Pedra Preta para julgamento e processamento do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
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sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; Pelos documentos acostados aos autos, 

verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a 

necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência é uníssona 

neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. Reintegração 

de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. 

Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. 

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o 

requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue 

antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta 

suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem 

espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela 

parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e 

não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso). 48701349 - 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À 

SAÚDE. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE 

PROSTATA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER 

CONSTITUCIONAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE 

CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. 

FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). 

IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO 

INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO 

COMPETENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. 1. Emergindo 

incontroversos os fatos dos quais emergiram a lide, não sobejando 

matéria passível de elucidação via de prova oral, notadamente porque a 

comprovação de que o medicamento almejado é passível de substituição 

por fármaco dispensado regularmente pela rede pública é matéria passível 

de elucidação via de prova documental ou, em última análise, pericial, 

jamais via de depoimentos testemunhais, o julgamento antecipado da lide 

se conforma com o devido processo legal, porquanto não compactua com 

a realização de provas ou diligências inservíveis e inúteis para subsidiar a 

elucidação do litígio. 2. A transcendência do direito à saúde, como 

expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à 

pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado 

a implementação de ações positivas destinadas à materialização do 

almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma 

programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que 

prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 3. 

Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso 

diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes 

para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no 

exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser 

contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, 

inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito 

Federal. 4. Qualificando-se a obrigação que lhe está debitada como de 

origem constitucional, a inexistência de prévia e específica dotação 

orçamentária não exime o ente estatal de adimpli--la, custeando o 

tratamento médico prescrito, competindo--lhe remanejar as verbas de que 

dispõe de forma a cumpri--la na forma que lhe está debitada. 5. Inocorre 

violação ao princípio da separação dos poderes a cominação de 

obrigação ao poder público de fomentar tratamento médico ao cidadão 

carente de recursos, pois ao Judiciário, estando municiado com 

competência para velar e ensejar o cumprimento das Leis, tem o dever de 

controlar a atuação do estado na aplicação das políticas públicas e agir 

quanto instado pela parte que teve seu direito à saúde menosprezado. 6. 

O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias 

individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, 

prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando 

que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser 

preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei nº 

8.080/90, resultando que, conquanto não discriminado o fármaco no 

Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas 

tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no 

país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico 

assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que 

acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera 

integra os serviços públicos de saúde. 7. Remessa necessária e apelo 

conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDF Rec 

2015.01.1.041940-0 Ac. 922.934 Primeira Turma Cível Rel. Des. Teófilo 

Caetano DJDFTE 16/03/2016 Pág. 151)(grifo nosso). Desta forma, entendo 

pelo julgamento antecipado. DAS PRELIMINARES. Falta de Interesse de 

Agir. Com relação a preliminar de falta de interesse de agir exposta pelo 

requerido Estado de Mato Grosso, razão não lhe assiste, uma vez que 

existe o interesse processual ou interesse de agir sempre que houver 

necessidade via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, 

sempre que o processo for útil, desta feita rejeito a preliminar arguida. 

Ilegitimidade passiva. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva 

levantada pelo requerido, Município de Pedra Preta-MT, não merece 

acolhimento. Denota-se que a responsabilidade para o fornecimento de 

medicamentos ou realização de tratamento aos cidadãos é concorrente 

entre a união, os estados e o município, podendo qualquer deles ser 

demandado em juízo para sua prestação, o que acarreta a rejeição da 

preliminar de ilegitimidade passiva, forte no artigo 196 da Constituição 

Federal. A jurisprudência assim preleciona, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA 

SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA 

POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – 

CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E ESTADO DE 

MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A 

preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa deve ser 

rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova pericial médica, 

pois a utilização do referido medicamento já estava comprovada nos 

autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de 

valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação de 

medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se falar em 

exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser cumprida a 

obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, consoante 

entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à 

vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do 

artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 133558/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, 

Publicado no DJE 05/12/2016).”4. RECURSO DESPROVIDO. (Ap 

171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO. 

Inicialmente, dou por prejudicada a preliminar de competência deste juízo 

aventada pelo Ministério Público, haja vista o julgamento do mérito por esse 

juízo, o qual passo a expor. Segundo se extrai dos autos, a paciente sofre 

de síndrome de Quebra-Nozes (SQN) com grave comprometimento da veia 

renal esquerda por artéria mesentérica superior associado a congestão 

pélvica e ovariana, razão pela qual necessita realizar procedimento 

cirúrgico de implante de stent em veia renal esquerda, conforme 

solicitação médica. Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das 

garantias fundamentais consagradas no art. 5º, “caput”, da Carta Magna, 

“in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o direito à 

saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, como 

um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os artigos 

196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 
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saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da 

Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à 

integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente 

pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar 

políticas públicas que atendam aos hipossuficientes. Para tanto foi criado 

o Sistema Único de Saúde – SUS, que “visa à integralidade da assistência 

à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela 

necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando 

comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por 

determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para 

debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, 

que é a garantia à vida digna" (STJ-1ª Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, 

Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005). É evidente que não se pode erguer 

barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o 

tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a 

atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o 

direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de 

condições. O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela 

obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de 

prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é 

assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os 

doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem 

administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal 

irreparável provocado pela inércia do setor público. Desse modo, resta 

configurado que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de 

Pedra Preta são responsáveis a fornecerem a cirurgia solicitada pela 

requerente, conforme indicação médica, necessário para o diagnóstico, 

tratamento da doença e/ou restabelecimento da saúde do paciente, 

independentemente de processo administrativo. Ante o exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mantendo a tutela de urgência e, determinando que os requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, solidariamente, 

disponibilizem a paciente Maria Gabriela de Oliveira Pereira a cirurgia de 

implante de stent em veia renal esquerda e todo tratamento que se fizer 

necessário, imediatamente, conforme prescrição médica, sob pena de 

bloqueio de valores. Ademais, com fulcro no artigo 497 do Código de 

Processo Civil, em consequência ao descumprimento da liminar ora 

deferida por esse juízo, defiro o pedido de bloqueio de valores nas contas 

dos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, no 

valor total de R$ 42.200,00 (quarenta e dois mil e duzentos reais), para a 

realização do procedimento cirúrgico requerido. Havendo êxito na 

penhora, DETERMINO a transferência dos valores bloqueados para a 

Conta Única. Após, DETERMINO o levantamento do alvará judicial, para a 

liberação dos valores depositados em Juízo, em favor das pessoas 

jurídicas mencionadas pelo Ministério Público em manifestação de ID 

25416517, oficiando-as para a imediata realização do procedimento 

cirúrgico em favor da requerente Maria Gabriela de Oliveira Pereira. 

Ciência as partes. Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-30.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA COSTA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000035-30.2019.8.11.0022. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PRISCILA COSTA FERREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PEDRA PRETA - MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em favor de Maria Vitória Ferreira de Souza, em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, 

devidamente qualificados nos autos. Consta que a paciente sofre de 

aumento de volume na região inguinal direita razão pela qual necessita 

com urgência de realizar procedimento cirúrgico de Hérnia Inguinal Direita, 

conforme indicação médica. Informa ainda que ao solicitarem o 

fornecimento desta a Secretaria Municipal de Saúde, esta informou que o 

procedimento cirúrgico e realizado pelo Hospital Regional de 

Rondonópolis-MT, e que passando por mudanças de gestão, não liberando 

cirurgias eletivas até o momento. A inicial veio instruída com os 

documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT, a 

disponibilizarem a paciente Maria Vitória Ferreira de Souza a cirurgia de 

Hérnia Inguinal Direita e todo tratamento que se fizer necessário, em 

caráter de urgência, sob pena de bloqueio de valores. Despacho 

solicitando parecer técnico do NAT. O parecer técnico do Núcleo de Apoio 

Técnico –NAT, foi aportado aos autos que é necessário a reavaliação do 

quadro clínico e verificar se ainda há necessidade deste procedimento. Em 

decisão de ID 19177022 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que 

foi determinada a citação dos requeridos para contestarem no prazo legal. 

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município 

de Pedra Preta-MT apresentaram contestação no prazo legal em ID 

1979350 alegando preliminar de falta de interesse de agir, bem como ID 

20077157 alegando preliminar de ilegitimidade passiva, respectivamente. 

Por fim, a autora apresentou impugnação no prazo legal, conforme ID 

22603670, pugnando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir, ocasião em que pleiteou a procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

julgamento antecipado. Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o seguinte: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; Pelos documentos 

acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não 

havendo a necessidade de produção de demais provas. A jurisprudência 

é uníssona neste sentido, senão vejamos: Recurso de apelação cível. 

Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de 

produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de 

defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide 

devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede 

que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender 

encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento 

antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de 

outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas 

procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo 

nosso). Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado. DAS 

PRELIMINARES. Falta de Interesse de Agir. Com relação a preliminar de 

falta de interesse de agir exposta pelo requerido Estado de Mato Grosso, 

razão não lhe assiste, uma vez que existe o interesse processual ou 

interesse de agir sempre que houver necessidade via processual para o 

alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil, 

desta feita rejeito a preliminar arguida. Ilegitimidade passiva. Em relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo requerido, Município de 

Pedra Preta-MT, não merece acolhimento. Denota-se que a 

responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou realização de 

tratamento aos cidadãos é concorrente entre a união, os estados e o 

município, podendo qualquer deles ser demandado em juízo para sua 

prestação, o que acarreta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, 

forte no artigo 196 da Constituição Federal. A jurisprudência assim 

preleciona, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL 
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PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTO – CRIANÇA SUBSTITUIDA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR – 

NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS – CONFUNDE COM O MÉRITO – DIREITO À SAÚDE – 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS – MUNICÍPIO E 

ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de 

defesa deve ser rejeitada, uma vez que não havia necessidade da prova 

pericial médica, pois a utilização do referido medicamento já estava 

comprovada nos autos. Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la 

a seu juízo de valor, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização 

de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade e dispensação 

de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor 

prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).3. Não há que se 

falar em exclusão do Município do polo passivo da ação, devendo ser 

cumprida a obrigação conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, 

consoante entendimento desta Corte de Justiça: [...] REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA 

RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de 

responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 

Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes 

públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa 

Necessária 133558/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).”4. 

RECURSO DESPROVIDO. (Ap 171704/2016, DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).” Desta feita, rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO. Segundo se extrai dos autos, a paciente sofre de 

aumento de volume na região inguinal direita razão pela qual necessita 

com urgência de realizar procedimento cirúrgico de Hérnia Inguinal Direita, 

conforme indicação médica. Como é sabido, o direito à vida é a mais 

importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, “caput”, da 

Carta Magna, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Por seu turno, o 

direito à saúde está arrolado no “caput” do art. 6º da Constituição Federal, 

como um dos direitos sociais: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” Ainda, dispõem os 

artigos 196 e 197 da Constituição/1988: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.” Igualmente, a Lei nº 8.080/90, 

chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue: “Art. 2º A saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” Assim, resulta cristalino que o direito 

à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está 

garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a 

obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos 

hipossuficientes. É evidente que não se pode erguer barreiras 

burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento 

adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a atendimento 

que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente 

dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de 

procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, 

além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições. O direito à 

vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a 

procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos 

pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da 

solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade 

urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do 

setor público. Desse modo, resta configurado que os requeridos são 

responsáveis a fornecer a requerente tratamento e acompanhamento 

multidisciplinar em centro especializado, necessário para o diagnóstico, 

tratamento da doença e restabelecimento da saúde do paciente, 

independentemente de processo administrativo. Ante o exposto e, por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mantendo a tutela de urgência e, determinando que os requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, disponibilizem à a paciente 

Maria Vitória Ferreira de Souza a cirurgia de Hérnia Inguinal Direita e todo 

tratamento que se fizer necessário, imediatamente, sob pena de bloqueio 

de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito. Ciência às partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010164-77.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

8010164-77.2016.8.11.0022. EXEQUENTE: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante do 

teor da certidão de decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar nos autos, nos termos do artigo 854, §5º, do Código de 

Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora, determinando a 

liberação dos valores do débito penhorados em favor da parte exequente. 

Intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para a 

transferência dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me 

os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000888-39.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROSALINA GOMES CORREA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Determino arquivamento do presente feito com as devidas 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000888-39.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROSALINA GOMES CORREA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Determino arquivamento do presente feito com as devidas 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-39.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA Processo: 

1000888-39.2019.8.11.0022. REQUERENTE: ROSALINA GOMES CORREA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Determino arquivamento do presente feito com as devidas 

cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2019.. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 16 

de março de 2020, às 09h-00min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do 

Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000, Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para intimar, querendo impugnar à 

contestação apresentada nos autos sob ID nº 25939369 e 25939370.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002225-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002225-45.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA LUZIA DA SILVA RÉU: BENEDITO BENTO DA SILVA VISTOS, 

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por MARIA LUZIA DA 

SILVA em face de BENEDITO BENTO DA SILVA. Narra na inicial, a autora é 

proprietária do imóvel localizado na Comunidade Campo Limpo, de 15 

hectares, no município de Poconé, o qual foi herdado de seus pais. Relata 

que o imóvel é destinado ao cultivo de hortifrútis, e também, reside na 

propriedade. Alega que seu irmão Benedito Bento da Silva, e outro 

pessoas, as quais não sabe identificar, mas afirma que uma delas é 

corretor de imóveis, estão invadindo a propriedade, e estão tentando 

vender parte de sua área. Requer a concessão do mandado proibitório 

liminarmente, para que o requerido abstenha-se de turbar ou esbulhar à 

área da autora. É o relatório. Decido. Analisando o caso concreto, a fim de 

se evitar consequências mais gravosas, considerando que se trata de 

conflito de terra designo audiência de justificação para o dia 06 de 

fevereiro de 2020, às 15h45min, momento em que será analisada a liminar 

pleiteada. Expeça-se carta precatória URGENTE com a finalidade de 

proceder à citação do requerido para acompanhar a audiência de 

justificação, advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, 

art. 562, última parte). Defiro os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se URGENTE, expedindo o necessário. 

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos. Às Providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146703 Nr: 7399-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Gonçalves Duarte, Marilce de Campos Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Santos de Campos, José Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Coelho Curvo - 

OAB:11732/MT, RONALDO DE ARAUJO JR - OAB:15341-B, RONALDO 

DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.No que cerne ao pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, certifique-se quanto ao decurso de 

tempo do requerido para juntar eventuais documentos, tendo em vista que 

os embargos apenas suspendem o prazo.Decorrido o prazo e certificado 

o decurso, conclusos. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56938 Nr: 803-67.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonisio da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS
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 Intimar o advogado da parte autora para os termos da ref. 132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111069 Nr: 1884-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS, ALDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 INTIMANDO a Requerente, ora embargada, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos embargos de declaração ref. 94, 

nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, considerando que o eventual 

acolhimento dos embargos poderá acarretar na modificação da sentença 

ora embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164889 Nr: 5791-53.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILCE RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 45, bem como, no 

prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146559 Nr: 7347-27.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenice Guia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL, REINALDO FRANCISCO PEREIRA, 

Sociedade Beneficencia Poconeana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERTHON GUSTAVO DIAS - 

OAB:6885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959, LUIZ FELIPE CONDE - OAB:87690, Pedro Ovelar - 

OAB:6270-N/MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363/MT

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 33, bem como, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 614-60.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:5351/MT, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Ribeiro da Cunha 

Lobo - OAB:39684/DF, Marcelo Dias de Paula - OAB:39976/DF

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105746 Nr: 389-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donato, Vilma Ferreti Donato, Laerti Donato, 

Leomar Donato, Edna Maria de Jesus Donato, Teliz Jose Donato, Ires 

Donato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048, Aparecida Voine de Souza Néri - OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por Espólio de José 

Donato e outros em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 Os cálculos foram apresentados na manifestação à ref. 96.

Houve concordância da parte executada com os cálculos à ref. 99.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese necessária.

 Fundamento e decido.

Considerando a manifestação do exequente, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pleito do executado, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, razão por que HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 96.

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução.

DEIXO DE CONDENAR a executada em custas e despesas processuais 

ante a ausência de resistência à pretensão.

Desse modo, expeça-se ofício requisitório, via RPV´s e/ou PRECATÓRIO, 

com observância aos valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Kátia Rodrigues Oliveira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147114 Nr: 7582-91.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GERVASIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hermes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Alexandre Martins Bertin 

- OAB:5925, Marianne N Tunes de Oliveira Tremura - OAB:13645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após apresentação das primeiras declarações, CITEM-SE os 

interessados, o cônjuge/companheiro (a), herdeiros, legatários, e 

testamenteiro se houver testamento (art. 626 do CPC), podendo estes se 

manifestar quanto as primeiras declarações no prazo de 15(quinze) dias 

nos termos do artigo 627 do CPC.E, INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA, (art. 

626, CPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, 

CPC), manifestando-se expressamente.Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, 

INTIME-SE o Inventariante para apresentar as últimas declarações (art. 

636, do CPC) e, após, digam as partes em 15 dias (art. 637, do CPC).Se 

concordes, PROCEDA-SE com o cálculo e digam as partes em 05 (cinco) 

dias (art. 638, do CPC).Oportunamente, no que tange ao pedido de 

pesquisas nos Sistemas Bacenjud e os itens de alíneas “A” a “G” da 

petição de ref. 68, quanto a eventual existência de bens em nome do de 

cujus, saliento que não é incumbência deste Juízo diligenciar em favor da 

parte, uma vez que cabe ao inventariante especificar os bens deixados 

pelo falecido, sob pena de sofrer as sanções legais.Dessa forma, 

INDEFIRO os pedidos de pesquisa.Saliento, que conforme decisão à ref. 

58 possível apuração de sonegação de bens se dá por ação própria não 

sendo parte do presente rito na ação de inventário.CITE-SE. INTIME-SE. 
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CERTIFIQUE-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002116-31.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA RONDON DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ VARA ÚNICA DE POCONÉ Avenida Dom Aquino, 372, Centro, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA PROCESSO n. 

1002116-31.2019.8.11.0028 Valor da causa: R$ 23.325,12 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: LUCINDA RONDON DE ARRUDA Endereço: RUA ANTONIO 

JOÃO DE ARRUDA, 0, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Rua 

Barão de Melgaço, 3735, Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 16 

de março de 2020, às 09h 00min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do 

Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000, Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo 

termo inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 

4. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, CPC). 5. A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o 

Requerido manifeste desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por 

petição escrita, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da 

data de audiência, sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 6. Foi deferida a 

antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO (contrato nº 

801968183), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos 

comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 161,98 (cento e sessenta e 

um reais e noventa e oito centavos), com fundamento no art. 300 do CPC. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 

24 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1000040-97.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOADIR DO AMARAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000040-97.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME REU: JOSE JOADIR DO 

AMARAL VISTOS, Trata-se Ação Renovatória de Aluguel Não Residencial 

c/c Tutela Antecipada proposta por ÉVELYN CRISTINA GUIMARÃES 

OLIVEIRA – ME, representado por ÉVELYN CRISTINA GUIMARÃES 

OLIVEIRA em face de JOSÉ JOADIR DO AMARAL. Requereu o deferimento 

da justiça gratuita. Inicialmente, anoto que muito embora o CPC/2015 

autorize o deferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, há 

que se restar comprovada a necessidade, visto que a presunção da 

veracidade da alegação restringe-se à pessoa natural (art.99, §3º do 

CPC/2015). Dessa forma, analisando detidamente os autos, não vislumbro 

a hipossuficiência alegada, visto que, a parte juntou declaração de 

imposto de renda na sua pessoa física. Assim, com fundamento no §2º do 

art.99 do CPC/2015, INTIME-SE a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar a necessidade à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita sob pena de indeferimento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-73.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000061-73.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 
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TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS MARQUES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à 

obtenção de benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade 

de justiça, pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. O 

autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário de ação 

auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez c/c pedido 

de antecipação de tutela. Por se tratar de Ação de auxílio doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido 

de antecipação de tutela, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 06 de 

março de 2020, às 10h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-29.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001075-29.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

CIRO MARQUES DA SILVA REU: INSS VISTOS, Trata-se de Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural. Contestação apresentada (Id 22060354). 

Impugnação a contestação (Id 22786658). Assim, designo a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 18 de Junho de 2020, às 

15h30min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. Intime-se a parte autora 

para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001461-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JAMIL NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

PEDRO JAMIL NADAF REU: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR, 

ROBERTO PEREGRINO MORALES VISTOS, Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar proposta por PEDRO JAMIL 

NADAF em face de ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO 

PEREGRINO MORALES JUNIOR. Narra a inicial, que o Autor é legitimo 

possuidor há mais de 4 anos do imóvel rural consistente em quatro partes 

de terras pastais e lavradias unidas formando uma só extensão com a 

área total de 674has e 5.212m², sendo 625has e 5.886m² da sesmaria 

denominada FORMIGA e 30has e 9.325m² do NUCLEO COLONIAL DA 

FIGUEIRA e 18has da sesmaria denominada São Benedito, localizados no 

município de Poconé/NT, registrado no Livro nº 156 fls. 028/029 descrito 

na Escritura Publica de Compra e Venda em que figuram como Outorgante 

Vendedor o Requerido Roberto Peregrino Morales Junior e outorgado 

comprador Marcos Amorim da Silva, sob as matrículas de nº 8.715 e nº 

15491 registradas no CRI de Poconé, denominada Fazenda DL. Sustenta 

ainda a peça inaugural, que o autor fora imitido na posse do imóvel logo 

após a quitação da aquisição da terra pelo Sr. Marcos Amorim 

materializada na procuração outorgada pelos Requeridos ao Sr. Marcos 

Amorim com direitos de venda, cessão e transferência inclusive para si 

próprio datada em 17/06/2014. Anota-se que a Escritura publica dos 

imóveis fora realizada pelo Sr. Marcos Amorim em 17/06/2015 Por fim 

sustenta que a posse legitima encontra-se corroborada pelo Acordo de 

Colaboração Premiada (ID 22406861) em que o Autor celebrou junto ao 

Ministério Publico Federal na ação criminal em tramite na 7ª vara Criminal 
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da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Autor entregou o bem imóvel 

supracitado por dação em pagamento ao Estado de Mato Grosso pelos 

danos causados pagamento (Cláusula 3ª, §2°, item “7” – Acordo de 

Colaboração), que inclusive após a homologação do então acordo restou 

avençado que a alienação judicial seria imediata. Pleiteou o Autor em sede 

liminar a reintegração de posse com fundamento na posse nova e no 

esbulho através do boletim de ocorrência, o que foi concedida pelo juízo 

em decisão proferida em 11/10/2019 ID 24449172. Na sequencia os 

Requeridos apresentaram Embargos de Declaração que foram rejeitados 

conforme decisão à ID 26458466. Devidamente citado os Requeridos 

apresentaram Contestação a ID 25853542 arguindo preliminar de 

ilegitimidade ativa, pleiteando em petição intermediária à ID 27835504 a 

reconsideração da decisão liminar, a juntada das custas processuais em 

atraso. Houve impugnação à ID 27070265, pugnando o Autor pela 

manutenção da liminar bem como pela procedência da ação. Os autos 

vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Decido. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR A parte Requerida sustenta 

preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. Todavia, a preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhida. Verifica-se, numa análise à 

exordial, deduzir ela a pretensão de forma lógica, indicando que o Autor 

adquiriu a posse do imóvel por meio de procuração outorgada pelo Sr. 

Marcos Amorim datada em 07/01/2015, sendo este proprietário através da 

escritura publica de compra e venda registrada no Cartório do 1º Ofício de 

Poconé. Ademais o direito tutelado em ação de reintegração de posse não 

é o domínio, mas a posse, aquele que detém a posse direta sobre o imóvel 

pode pleitear a proteção possessória. Neste mesmo sentido não merece 

acolhimento a alegada ilegitimidade do Autor e ausência de interesse de 

agir tendo em vista que o que se busca na presente ação é exatamente 

provar a alegada posse. Ademais o interesse de agir do Autor 

encontra-se cristalino visto que o bem imóvel foi dado em pagamento ao 

Estado de Mato Grosso em Colaboração Premiada em razão de crimes, e 

este precisa entregar o imóvel ao estado. Ante o exposto, AFASTO as 

preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece prosperar a tese de 

ilegitimidade passiva suscitada pelos Requeridos, tendo em vista que no 

boletim de ocorrência registrado e usado como prova do esbulho consta o 

nome do sr. Roberto, não identificando se seria Roberto Peregrino Morales 

ou Roberto Peregrino Morales Junior, cabendo então a parte Requerida 

provar que não fora o autor do esbulho. Da mesma forma, cabe a parte 

Requerida trazer aos autos prova testemunhal de que estariam terceiros 

na posse e usufruto do imóvel rural na data indicada, conforme contratos 

de arrendamento supostamente realizados com terceiros e não a parte 

autora. Com efeito, AFASTO a preliminar. DO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR Por fim, pleiteia a parte Requerida a 

reconsideração da decisão que deferiu a reintegração e posse do imóvel 

citado na exordial, com fundamento na ausência dos requisitos do artigo 

561 do CPC e artigo 1211 do Código Civil. Pois bem. Em 11/10/2019, antes 

de ouvir os Requeridos este juízo proferiu decisão que deferiu a liminar 

vindicada pelo Autor com base nos documentos e fatos constantes na 

peça inicial. Ocorre que, desde então, aportou aos autos novos 

documentos e fatos quais alteraram o cenário a priori identificado. Com 

efeito, em juízo de retratação, verifica-se controversa a existência real da 

posse do Autor. Isto porque, a existência de contratos de arrendamento 

do Requerido com terceiros pressupõe o fato de que o Autor possa não 

ter de fato a posse alegada inicialmente. Saliento que o substabelecimento 

no qual provaria a propriedade/domínio do autor sobre o imóvel foi 

revogado, conforme documentos novos juntados pela parte requerida, 

motivo pelo qual entendo que a presente ação demanda melhor dilação 

probatória a fim de verificar o possuidor do imóvel. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 1211 do Código Civil, acolho o pedido da parte 

Requerida, pelo que DETERMINO a suspensão dos efeitos da liminar 

anteriormente deferida bem como o RECOLHIMENTO do mandado de 

reintegração de posse, até que se realize a audiência de instrução ou se 

verifique situação de fato e direito que seja prova suficiente da alegada 

posse. DA DOCUMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA Sustentam os 

Requeridos que alguns documentos apresentados pelo Autor são falsos, 

entretanto, tais suposições só poderão ser comprovadas por meio de 

perícia, a ser requerida durante a instrução processual. O ônus da prova 

incumbe a quem alega nos casos previstos no artigo 429 do CPC. DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS 

CONDICIONO a realização da audiência de instrução e prosseguimento do 

feito ao recolhimento imediato das custas processuais. INTIME-SE a parte 

Autora para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) apresente nos 

autos os respectivos comprovantes de pagamento sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito. Superadas as preliminares, passo a sanear o 

feito e ordenar a produção de prova. Partes legítimas e representadas. 

Não há outras questões processuais a serem sanadas. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação real da posse pelo autor; b) a existência 

de fato dos arrendamentos realizados pelo Requerido nos períodos 

constantes nos contratos de arrendamento; c) a comprovação real da 

posse dos requeridos; d) a existência de falsificação de documento; e) a 

revogação do substalecimento Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” No 

caso, se verifica a notória necessidade de dilação probatória. Desse 

modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e oitiva 

das partes e testemunhas que comprovem a posse do autor, dos 

supostos arrendatários, ou dos requeridos nas datas sustentadas por 

ambos. Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 

Maio de 2020, às 13h30min. INTIME-SE as partes para que no prazo de 10 

(dez) dias indiquem o rol de testemunhas. INTIME-SE e CUMPRA-SE na 

forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015. EXPEÇA-SE o necessário. 

Comunique-se o E. TJMT acerca da presente decisão. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001461-59.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JAMIL NADAF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEREGRINO MORALES (REU)

ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE BATISTA DE SOUSA OAB - SP318958 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

PEDRO JAMIL NADAF REU: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR, 

ROBERTO PEREGRINO MORALES VISTOS, Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar proposta por PEDRO JAMIL 

NADAF em face de ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO 

PEREGRINO MORALES JUNIOR. Narra a inicial, que o Autor é legitimo 

possuidor há mais de 4 anos do imóvel rural consistente em quatro partes 

de terras pastais e lavradias unidas formando uma só extensão com a 

área total de 674has e 5.212m², sendo 625has e 5.886m² da sesmaria 

denominada FORMIGA e 30has e 9.325m² do NUCLEO COLONIAL DA 

FIGUEIRA e 18has da sesmaria denominada São Benedito, localizados no 

município de Poconé/NT, registrado no Livro nº 156 fls. 028/029 descrito 

na Escritura Publica de Compra e Venda em que figuram como Outorgante 

Vendedor o Requerido Roberto Peregrino Morales Junior e outorgado 

comprador Marcos Amorim da Silva, sob as matrículas de nº 8.715 e nº 

15491 registradas no CRI de Poconé, denominada Fazenda DL. Sustenta 

ainda a peça inaugural, que o autor fora imitido na posse do imóvel logo 

após a quitação da aquisição da terra pelo Sr. Marcos Amorim 

materializada na procuração outorgada pelos Requeridos ao Sr. Marcos 

Amorim com direitos de venda, cessão e transferência inclusive para si 

próprio datada em 17/06/2014. Anota-se que a Escritura publica dos 

imóveis fora realizada pelo Sr. Marcos Amorim em 17/06/2015 Por fim 

sustenta que a posse legitima encontra-se corroborada pelo Acordo de 

Colaboração Premiada (ID 22406861) em que o Autor celebrou junto ao 

Ministério Publico Federal na ação criminal em tramite na 7ª vara Criminal 

da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Autor entregou o bem imóvel 

supracitado por dação em pagamento ao Estado de Mato Grosso pelos 

danos causados pagamento (Cláusula 3ª, §2°, item “7” – Acordo de 

Colaboração), que inclusive após a homologação do então acordo restou 

avençado que a alienação judicial seria imediata. Pleiteou o Autor em sede 

liminar a reintegração de posse com fundamento na posse nova e no 

esbulho através do boletim de ocorrência, o que foi concedida pelo juízo 

em decisão proferida em 11/10/2019 ID 24449172. Na sequencia os 

Requeridos apresentaram Embargos de Declaração que foram rejeitados 

conforme decisão à ID 26458466. Devidamente citado os Requeridos 

apresentaram Contestação a ID 25853542 arguindo preliminar de 

ilegitimidade ativa, pleiteando em petição intermediária à ID 27835504 a 
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reconsideração da decisão liminar, a juntada das custas processuais em 

atraso. Houve impugnação à ID 27070265, pugnando o Autor pela 

manutenção da liminar bem como pela procedência da ação. Os autos 

vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento. Decido. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR A parte Requerida sustenta 

preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. Todavia, a preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece acolhida. Verifica-se, numa análise à 

exordial, deduzir ela a pretensão de forma lógica, indicando que o Autor 

adquiriu a posse do imóvel por meio de procuração outorgada pelo Sr. 

Marcos Amorim datada em 07/01/2015, sendo este proprietário através da 

escritura publica de compra e venda registrada no Cartório do 1º Ofício de 

Poconé. Ademais o direito tutelado em ação de reintegração de posse não 

é o domínio, mas a posse, aquele que detém a posse direta sobre o imóvel 

pode pleitear a proteção possessória. Neste mesmo sentido não merece 

acolhimento a alegada ilegitimidade do Autor e ausência de interesse de 

agir tendo em vista que o que se busca na presente ação é exatamente 

provar a alegada posse. Ademais o interesse de agir do Autor 

encontra-se cristalino visto que o bem imóvel foi dado em pagamento ao 

Estado de Mato Grosso em Colaboração Premiada em razão de crimes, e 

este precisa entregar o imóvel ao estado. Ante o exposto, AFASTO as 

preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Não merece prosperar a tese de 

ilegitimidade passiva suscitada pelos Requeridos, tendo em vista que no 

boletim de ocorrência registrado e usado como prova do esbulho consta o 

nome do sr. Roberto, não identificando se seria Roberto Peregrino Morales 

ou Roberto Peregrino Morales Junior, cabendo então a parte Requerida 

provar que não fora o autor do esbulho. Da mesma forma, cabe a parte 

Requerida trazer aos autos prova testemunhal de que estariam terceiros 

na posse e usufruto do imóvel rural na data indicada, conforme contratos 

de arrendamento supostamente realizados com terceiros e não a parte 

autora. Com efeito, AFASTO a preliminar. DO PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR Por fim, pleiteia a parte Requerida a 

reconsideração da decisão que deferiu a reintegração e posse do imóvel 

citado na exordial, com fundamento na ausência dos requisitos do artigo 

561 do CPC e artigo 1211 do Código Civil. Pois bem. Em 11/10/2019, antes 

de ouvir os Requeridos este juízo proferiu decisão que deferiu a liminar 

vindicada pelo Autor com base nos documentos e fatos constantes na 

peça inicial. Ocorre que, desde então, aportou aos autos novos 

documentos e fatos quais alteraram o cenário a priori identificado. Com 

efeito, em juízo de retratação, verifica-se controversa a existência real da 

posse do Autor. Isto porque, a existência de contratos de arrendamento 

do Requerido com terceiros pressupõe o fato de que o Autor possa não 

ter de fato a posse alegada inicialmente. Saliento que o substabelecimento 

no qual provaria a propriedade/domínio do autor sobre o imóvel foi 

revogado, conforme documentos novos juntados pela parte requerida, 

motivo pelo qual entendo que a presente ação demanda melhor dilação 

probatória a fim de verificar o possuidor do imóvel. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 1211 do Código Civil, acolho o pedido da parte 

Requerida, pelo que DETERMINO a suspensão dos efeitos da liminar 

anteriormente deferida bem como o RECOLHIMENTO do mandado de 

reintegração de posse, até que se realize a audiência de instrução ou se 

verifique situação de fato e direito que seja prova suficiente da alegada 

posse. DA DOCUMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA Sustentam os 

Requeridos que alguns documentos apresentados pelo Autor são falsos, 

entretanto, tais suposições só poderão ser comprovadas por meio de 

perícia, a ser requerida durante a instrução processual. O ônus da prova 

incumbe a quem alega nos casos previstos no artigo 429 do CPC. DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS 

CONDICIONO a realização da audiência de instrução e prosseguimento do 

feito ao recolhimento imediato das custas processuais. INTIME-SE a parte 

Autora para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) apresente nos 

autos os respectivos comprovantes de pagamento sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito. Superadas as preliminares, passo a sanear o 

feito e ordenar a produção de prova. Partes legítimas e representadas. 

Não há outras questões processuais a serem sanadas. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a comprovação real da posse pelo autor; b) a existência 

de fato dos arrendamentos realizados pelo Requerido nos períodos 

constantes nos contratos de arrendamento; c) a comprovação real da 

posse dos requeridos; d) a existência de falsificação de documento; e) a 

revogação do substalecimento Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” No 

caso, se verifica a notória necessidade de dilação probatória. Desse 

modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e oitiva 

das partes e testemunhas que comprovem a posse do autor, dos 

supostos arrendatários, ou dos requeridos nas datas sustentadas por 

ambos. Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13 de 

Maio de 2020, às 13h30min. INTIME-SE as partes para que no prazo de 10 

(dez) dias indiquem o rol de testemunhas. INTIME-SE e CUMPRA-SE na 

forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015. EXPEÇA-SE o necessário. 

Comunique-se o E. TJMT acerca da presente decisão. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-06.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE ROGER ANTUNES DE ASEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

DESPACHO VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Expeça-se alvará do valor já 

depositado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012712-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUDIVAM SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8012712-23.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FERNANDO DA SILVA, 

JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS OLIVEIRA, LUDIVAM SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Considerando a juntada de comprovante de 

pagamento, vistas ao reclamante para manifestação no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-84.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000123-84.2018.8.11.0028. REQUERENTE: DULCE MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, Considerando a juntada de 

comprovante de pagamento pela reclamada, intime-se a reclamante para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER ANUNCIACAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000945-39.2019.8.11.0028. REQUERENTE: WEDER ANUNCIACAO LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO DESPACHO VISTOS, Considerando o 

depósito voluntário, intime-se o reclamante para manifestar se concorda 

com a quantia no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. 

Decorrido o prazo sem manifestação ou havendo concordância, desde já 

determino a expedição de alvará para levantamento de valores, devendo a 

serventia atentar-se aos poderes conferidos ao patrono. Após, não 

havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000076-42.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:RONICLEI 

CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Juizado Poconé Data: 09/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 27 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000693-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROMANA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000693-70.2018.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA ROMANA MARQUES 

DE SOUZA INTERESSADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, 

Considerando que se trata de pedido de expedição de alvará, tendo em 

vista que o pedido foi realizado pela genitora, intime-se a parte autora para 

esclarecer o motivo pelo qual o genitor (herdeiro) do de cujus não integra 

a lide, devendo efetuar a devida regularização ou apresentar justificativa 

em 05 dias. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS RONDON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001303-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZANGELA DOS SANTOS 

RONDON DE OLIVEIRA REQUERIDO: CELEBRE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA - ME SENTENÇA VISTOS, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por ELIZANGELA 

DOS SANTOS RONDON DE OLIVEIRA em face de CELEBRE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA DE EVENTOS LTDA. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-49.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIPE SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001591-49.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CARLOS FELIPE SILVA DE 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA VISTOS, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Indenização por Danos Morais proposta por CARLOS FELIPE SILVA DE 

ARRUDA em face de TELEFÔNICA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-76.2019.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002016-76.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTOS, A parte autora alega 

que tem sido realizado descontos em no recebimento de seu benefício 

junto ao INSS, contudo, desconhece qualquer contratação que originou 

tais dívidas. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, alegando que a 

demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito quanto a incompetência 

deste juizado em razão de matéria de ordem complexa, uma vez que os 

documentos carreados aos autos suprem esta etapa, uma vez que o 

contrato fora realizado na presença de testemunhas e acompanhado de 

documentos fornecidos pela parte autora. Vencida a preliminar, passo a 

análise do débito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço onde consta a parte autora como 

cliente solicitante, tais como contrato assinado com testemunhas mediante 

apresentação de documento pessoal da parte reclamante que a época era 

assinado por ele, comprovantes de saque/TED diretamente realizados 

junto a conta bancária de uso pessoal da parte autora. Ressalto que o 

contrato n. 121918415, se trata de um refinanciamento de contrato 

anterior, por isso, não pode a parte autora alegar o desconhecimento. 

Ainda, dos autos se ressai que a parte reclamante ao contratar o 

empréstimo consignado antigo, o fez com a apresentação de outros 

documento, e época o RG tinha data de expedição de 16/08/2011, e o RG 

juntado com a exordial é uma 3ª via expedida em 17/07/2018, portanto, 

documentos distintos, porém ambos em posse da parte autora. 

Ressalta-se ainda que há inclusive a existência de fatura de cartão de 

crédito com utilização e pagamento das faturas, através da autorização de 

desconto em folha. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

paralisar os descontos ditos indevidos necessário será o devido 

pagamento da obrigação contraída. Outrossim, há prova documental nos 

autos demonstrando que o empréstimo fora devidamente pago/quitado à 

conta da parte autora. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes 

e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001007-16.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IULE ALVES DA SILVA OAB - MT11374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001007-16.2018.8.11.0028. REQUERENTE: SONIA MARIA COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio 

da qual a parte autora alega que contratou serviço de telefonia, a qual 

sofreu mudança abrupta no valor faturado sem a sua anuência. A 

promovida apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam 

julgados improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular 

haja vista que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser 

considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais 

como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de extinção 

sem resolução de mérito, por necessidade de realização de prova de 

ordem complexa, uma vez que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para demonstração dos danos percebidos pela parte autora. 

Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Ressalto que a relação 

travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. A parte autora, buscando utilizar os serviços de telefonia da 

reclamada, realizou a alteração contratação do plano de telefonia para o 

valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), contudo, após a alteração os 

valores aumentaram abruptamente, sendo desconforme com o dantes 

contratado. Ressalto que a parte autora trouxe aos autos as faturas dos 

respectivos meses, setembro, outubro e dezembro de 2.018, com valores 

de R$ 244,98; R$ 271,66 e R$ 230,22, respectivamente, os quais estão 

aquém do valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais) ora pactuado. A 

despeito do reconhecimento de cobrança indevida da parte reclamada, 

não fora demonstrado o abate do valor excedente nas faturas por ela 

acostadas. Ressalto também que a reclamada não trouxe documentos que 

pudessem trazer solidez aos fatos apresentados em sua defesa, uma vez 

que a ela cabia o ônus de provar a contratação do plano tarifado 

conforme aduz. Entrementes, as prestadoras de serviços, como é o caso 

da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo 

prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da 

mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do 

nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante 

quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente 

porque são sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para 

conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, 

sobretudo onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 
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aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Assim, condeno a primeira reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a falha na prestação 

de serviço, a qual acarretou prejuízo a parte reclamante. Noutra banda, a 

parte reclamante embora tenha relatado a cobrança indevida, apresentou 

aos autos as faturas e outros documentos que pudessem corroborar o 

que alegou. Outrossim, em contestação, a parte reclamada junta algumas 

faturas com valor maior do que fora contratado, conforme leva crer a 

autora em sua exordial. Assim, faz jus a reclamante ao reembolso do que 

fora pago de forma indevida, na forma dobrada, uma vez que restou 

comprovado nos autos o pagamento indevido de R$ 431,86 (Quatrocentos 

e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), sendo devido a reclamante o 

valor R$ 863,72 (Oitocentos e sessenta três reais e setenta e dois 

centavos). Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, MANTENHO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, condeno a reclamada a pagar a parte 

autora o valor R$ 431,86 (Quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis 

centavos), sendo devido a reclamante o valor R$ 863,72 (Oitocentos e 

sessenta três reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, 

ressarcimento já em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da última cobrança e correção monetária a partir da 

citação válida, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000091-45.2019.8.11.0028. REQUERENTE: AMALIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, A parte autora alega que seu 

faturamento de energia elétrica está sendo realizado como se urbana 

fosse, embora a mesma reside em zona rural e possui poucos 

eletrodomésticos em sua residência. Assim, sustenta que sofre com a 

cobrança acima de média de consumo para uma unidade consumidora 

rural, requerendo ao final a condenação da parte ré em danos materiais e 

morais. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, não bastando a 

simples alegação de faturamento de forma plurimensal. A reclamada juntou 

documentos que comprovam a o faturamento, nele se observa que 

existem cobranças aproximadas de consumo, leituras realizadas na 

unidade consumidora n. 6/791543-2 faturadas pela média de consumo da 

autora. Contudo, também demonstrou a parte autora o seu enquadramento 

no PRONAF – PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR, bastando tal documento para comprovar a 

necessidade de que o faturamento de seu consumo de energia elétrica 

seja na qualidade de consumidor rural e não urbano. Porém, no que tange 

ao faturamento no ano de 2018, com exceção dos meses de janeiro, junho 

e julho, os quais estão com as cobranças encontram-se de forma correta, 

os meses restantes devem ser refaturados, já com a tarifa rural, conforme 

o enquadramento da parte reclamante. Se comparado com as demais 

faturas em que a parte consumidora alega o aumento, pode-se observar 

que o consumo (kWh) é muito diferente, conforme se aduz do histórico de 

consumo carreado pela ré. Ademais, ao revés a tese defensiva não 

corroborou aos autos qualquer elemento de prova a fim de justificar as 

cobranças de kwh acima da média de consumo. Assim, não há dúvida que 

a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária fornecedora 

de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de energia ao 

consumidor, uma vez que estes oneram claramente a consumidora. 

Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso da 

Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados 

por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 
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causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, ou quando 

pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora, mormente a 

manutenção do faturamento indevido, mesmo após o reconhecimento do 

fato em ação pretérita. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Por 

último, verifico que a parte reclamada, mesmo intimada acerca do 

descumprimento da liminar, permaneceu inerte, permitindo os atos que lhe 

foram proibidos, incorrendo dessa forma na multa lá determinada. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a liminar outrora suscitada, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e assim, CONDENO a parte reclamada a alterar a 

classificação de Urbana para RURAL da Unidade Consumidora n. 

6/791543-2, bem como PROMOVER o novo faturamento já nesta 

classificação para o ano de 2018, com exceção aos meses de janeiro, 

junho e julho. Também, CONDENO a parte reclamada ao pagamento do 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de descumprimento da 

medida liminar (astreintes) devendo pagá-la no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis a contar da ciência desta decisão, sob pena de incorrer nas medidas 

coercitivas para o adimplemento. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo ISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-77.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAMPOS LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000354-77.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA CAMPOS LEMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. VISTOS, A parte 

autora alega que tem sido realizado descontos em no recebimento de seu 

salário, contudo, desconhece qualquer contratação que originou tais 

dívidas. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve 

ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A 

reclamada juntou documentos que comprovam a contratação do serviço 

onde consta a parte autora como cliente solicitante, tais como cópia do 

contrato assinado acompanhados de documento pessoal, bem como 

comprovantes de /TED diretamente realizados junto a conta bancária de 

uso pessoal da parte autora. Outrossim, demonstrou que o saldo liberado 

para a parte autora, fora objeto de quitação de financiamento anterior, 

quitando-o e liberando saldo de R$ 3.058,79, conforme também 

demonstrado pela parte reclamante. Destarte, com razão a requerida, vez 

que, para paralisar os descontos ditos indevidos necessário será o devido 

pagamento da obrigação contraída. Outrossim, há prova documental nos 

autos demonstrando que o empréstimo fora devidamente pago/quitado à 

conta da parte autora. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes 

e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BENEDITA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001764-73.2019.8.11.0028. INTERESSADO: ZELIA BENEDITA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de reclamação cível 

na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve 

qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o 

pagamento feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré, 

uma vez que o contrato, bem como o apontamento negativo consta em 

nome da parte reclamada. Assim, passo a análise de mérito. 

Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome negativado 

por dívida que não fez com a reclamada. Ressalto ainda que apesar da 

parte ré informar a cessão de crédito de terceiro junto a ela, legitimando a 

cobrança da dívida em questão, deixou de acostar a cópia da notificação 

da parte autora quanto a ciência da cessão de crédito realizada entre as 

partes. Outrossim, verifico que mesmo com a alegação de cessão de 

crédito, a parte reclamada é que permanece titular de inscrição negativa 

de crédito. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 

do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos 

débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-18.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NOGUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIA PRADINES COELHO GUARITA SABINO OAB - DF57374 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000345-18.2019.8.11.0028. REQUERENTE: AIRTON NOGUEIRA COSTA 

REQUERIDO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A VISTOS, 

A parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, que foi de 

rastreamento de veículo, conforme faz prova também o e-mail, juntado 

pela parte autora. Dessa forma, resta verificada a total ciência dos débitos 

pela parte reclamante, descaracterizando a fraude e/ou desconhecimento 

do negócio jurídico entabulado. Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002012-39.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MILTON DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Trata-se de reclamação 

cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da 

realização de contratação indevida de empréstimo consignado. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, haja vista que a contratação do 

empréstimo fora legitima. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 
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de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

conexão, em razão de que os contratos discutidos nos outros processos 

são diversos ao discutido nesta lide. Vencida a preliminar, passo a 

analisar o mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que fora 

realizado junto ao recebimento de seu benefício empréstimos consignados 

cujo alega o desconhecimento. Saliento que consoante demonstrado nos 

autos a lide gira em torno de cobrança indevida realizada por contrato de 

empréstimo consignado desconhecido. Destarte, como a reclamada não 

produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos 

termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a 

responsabilidade pelo fato danoso à honra dela. Assim, em simples 

analise, sem a devida resistência, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo 

de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 

MINORAÇÃO I -Para a fixação do quantum indenizatório por danos morais, 

deve o magistrado tomar todas as cautelas para que a indenização não 

seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não 

seja meramente simbólica. II -O valor indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais deve ser minorado para o 

patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respeitando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. III -Apelação parcialmente provida. Sem 

m a n i f e s t a ç ã o  m i n i s t e r i a l . ”  ( A P C  4 2 . 8 1 0 / 2 0 1 5  - 

0049318-13.2011.8.10.0001/MA; Segunda Câmara Cível, Relator Marcelo 

Carvalho Silva, Data da Decisão 22/09/2015, publicação 28/09/2015). 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO. DANOS MORAIS. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I -Para a 

fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve o magistrado 

tomar todas as cautelas para que a indenização não seja fonte de 

enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente 

simbólica. II -O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais encontra-se adequado às peculiaridades 

do caso, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III 

-A cobrança indevida não resultante de erro justificável é sancionada com 

a pena prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, qual seja, o 

ressarcimento em dobro ao consumidor da quantia paga em excesso, 

acrescida de correção monetária e juros legais. IV -Apelação desprovida. 

S e m  m a n i f e s t a ç ã o  m i n i s t e r i a l . . ”  ( A P C  1 8 . 0 2 4 / 2 0 1 5  - 

0055705-73.2013.8.10.0001/MA; Segunda Câmara Cível, Relator Marcelo 

Carvalho Silva, Data da Decisão 02/06/2015, publicação 15/06/2015). 

Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, NÃO 

ACOLHO a preliminar de mérito suscitada pela parte reclamada, bem como 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 

do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002017-61.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que tem sido realizado descontos em no recebimento de seu salário, 

contudo, desconhece qualquer contratação que originou tais dívidas. Em 

sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, alegando que a demanda deve ser 

julgada totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de mérito quanto a incompetência deste juizado em razão de 

matéria de ordem complexa, uma vez que os documentos carreados aos 

autos suprem esta etapa, uma vez que o contrato fora realizado na 

presença de testemunhas. Vencida a preliminar, passo a análise do 

débito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo 

que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão 

vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a contratação 

do serviço onde consta a parte autora como cliente solicitante, tais como 
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contrato assinado com testemunhas mediante apresentação de 

documento pessoal da parte reclamante, comprovantes de saque/TED 

diretamente realizados junto a conta bancária de uso pessoal da parte 

autora. Ressalta-se que há inclusive a existência de fatura de cartão de 

credito com utilização e pagamento das faturas, através da autorização de 

desconto em folha. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 

paralisar os descontos ditos indevidos necessário será o devido 

pagamento da obrigação contraída. Outrossim, há prova documental nos 

autos demonstrando que o empréstimo fora devidamente pago/quitado à 

conta da parte autora. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes 

e, diante da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor, caso haja o inadimplemento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-02.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001911-02.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CREUZA MARIA DA SILVA 

DO CARMO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As 

partes reclamante e reclamada compuseram (Id. Num. 27812158), 

havendo o pagamento do acordo no ID. Num. 28023543 acordando o valor 

de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para finalizar a demanda. 3. 

Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, 

a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for 

satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total 

da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. ID. Num. 

28023543, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por 

satisfeita a presente execução. 5. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANNO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000680-71.2018.8.11.0028. REQUERENTE: GIULIANNO DE ARRUDA E 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL, TELEFONICA DATA VISTOS, 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por TELEFONICA 

BRASIL S/A alegando, em síntese, a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos. Alega omissão, aduzindo que o magistrado deixou de 

fundamentar a existência de dano moral, visto que o mesmo não é 

presumido. É o relatório necessário. Decido. Recebo os presentes 

embargos de declaração por serem tempestivos. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo julgamento, pois 

simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. No entanto, 

tenho que, no mérito não merecem acolhimento, tendo em vista que nos 

moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Não há, portanto, qualquer ponto a ser modificado 

na referida decisão, visto que as questões de omissão apontadas pelo 

embargante encontram-se sanadas, já que o julgado fundamento a 

ocorrência de dano moral presumido, foi gerado pela inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Devidamente demonstrado no extrato 

de negativação juntado no ID 14453573 – pagina 5. Foi invertido o ônus da 

prova, e na contestação a empresa, ora embargante, não anexou 

nenhuma prova. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a 

parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Desta feita, CONHEÇO os 

presentes embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO 

mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-32.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MATOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA OAB - CE26843 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000314-32.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MAURO MATOS VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 
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Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a 

parte requerente MAURO MATOS VIEIRA, que é titular da unidade 

consumidora UC n. 6/231626-3, e que ficou sem energia em sua unidade 

por volta de 10 (dez) dias, acostando vários protocolos de atendimento, 

buscando a solução do problema. Narra a parte reclamante que houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 72 horas, o 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que a 

referida interrupção configura dano moral passível de indenização, uma 

vez que sequer há relatório de interrupção no fornecimento da energia. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 72 (setenta e duas) horas, se somado o lapso 

temporal sem o fornecimento do serviço essencial. Outrossim, não logrou 

êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do 

autor, uma vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de 

defesa, tendo se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre 

salientar que o dano moral é presumido, já que é notória a falta de energia, 

não havendo necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo 

extrajudicial. É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por 

mais de 72 horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé 

apresenta diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de 

utilização de ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como 

geladeira, para conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo 

do conforto dos habitantes, tornando-se bens essenciais. Ressalto que há 

prova nos autos de que os alimentos que estavam no freezer, estavam já 

descongelados. Contudo, é impossível mensurar o seu valor, razão pela 

qual dificulta a concessão do pedido de indenização por danos materiais. 

Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços acima citados por 

razões alheias a sua vontade, configura por si só dano moral indenizável. 

Ressalte-se que na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão 

do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a parte Reclamante o mais 

rápido possível o que também não verifico nos presentes autos. 

Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso da 

Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos ocasionados 

por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se comprovar 

culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança 

necessária, somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade 

se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo. Verifica-se, 

portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante decorreu da negligência 

da demandada, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados, tendo privado a reclamante de usufruir de serviço oneroso. 

Portanto, é indubitável que a conduta da parte ré provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão 

formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para CONDENAR a 

reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000968-19.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LEANDRO REZENDE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, O autor alega que é consumidor de energia elétrica 

fornecida pela Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 6/397715-4. 

Aduz ainda que após a oscilação/queda na rede elétrica no dia 

30/07/2018, sua geladeira, marca Consul, Modelo CRD 46/127 415 litros, 

não funcionou mais. Pugnou pelo ressarcimento a título de danos materiais 

no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), valor dado ao conserto, 

conforme orçamento anexo. Em sua contestação a ré pugnou pela 

incapacidade do autor em provar os danos sofridos, o que resulta na 

improcedência do pedido autoral, arguindo também que não consta 

informativo de oscilação na rede elétrica no dia informado pelo reclamante. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Rejeito a preliminar de incompetência deste juizado especial em 

razão de matéria de ordem complexa, uma vez que a parte reclamada, 

possui vasta documento que demonstra oscilação/queda de energia, bem 

como outras possibilidades de apontar a falha na prestação de serviço, 

caso esta ocorra. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Então, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Insta salientar que conforme aduzido pela parte autora, a ré ao 
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realizar o laudo técnico para apuração dos danos no aparelho 

refrigerador, não o fez in loco, nos ditames do art. 206 da Resolução 

414/2010 – ANEEL. Noutro sentido, a reclamada, aduz que por não ter sido 

demonstrado oscilações a rede de abastecimento de energia elétrica na 

data informada pela parte autora, é que se dispensou o comparecimento in 

loco, vez que os danos ao eletrodoméstico se deram por outras razões, 

alheias ao processo. Ressalto que o reclamante, após a negativa da parte 

reclamada em ressarcir e/ou levar a conserto o bem, levou o mesmo a um 

técnico cujo efetuou reparos em seu refrigerador, lhe custando o importe 

de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) – conforme documento anexo. 

Outrossim, embora tenha alegado a parte ré não ter havido oscilações na 

rede elétrica capaz de danificar o refrigerador, restou devidamente 

provado que o bem do reclamante deixou de funcionar por intermédio da 

falha na prestação do serviço. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Nesse sentido é o julgado abaixo, 

transcrevo: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANOS EM APARELHO 

(GELADEIRA) – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – LAUDO TÉCNICO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Tendo havido o deferimento do pedido de 

justiça gratuita, no movimento 33, a ausência de recolhimento está 

devidamente amparada, devendo ser rejeitada a preliminar de deserção, 

sobretudo porque a autora se qualificou como “do lar”. 2 – O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 3 – Comprovado que o dano 

material sofrido pelo consumidor teve correlação com a oscilação no 

fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe. 

4 – A recusa injustificada em consertar o equipamento queimado, mesmo 

depois de vistoria realizada e confecção de laudo, configura falha na 

prestação do serviço e gera dano moral em razão dos transtornos 

suportados pelo consumidor. 5 – A ausência de solução administrativa e a 

negativa de ressarcimento geram transtornos, angústia e aborrecimentos 

sofridos pelo usuário, sendo obrigado a buscar a proteção jurisdicional 

para garantir seus direitos. 6 – O valor da indenização deve ser fixado 

nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 7 – Recurso 

parcialmente provido. Recurso Inominado: 0062899-97.2013.811.0001 

Classe CNJ: 460 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá 

Recorrente(s): Solange Silva Rocha Recorrido(s): Rede CEMAT Juiz 

Relator: João Bosco Soares da Silva Data do Julgamento: 17 de abril de 

2014. (grifei). Assim, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor, visto que a 

manutenção a rede elétrica é ônus da parte demandada, sendo que na 

hipótese de sua falha, gerando danos a seus consumidores, estes devem 

sim ser ressarcidos. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Ressalto ainda, que a parte reclamada limitou-se a alegar que agiu em 

estrito cumprimento de dever legal, que as provas trazidas aos autos pela 

parte reclamante não são suficientes para corroborar o postulado, 

contudo, a mesma deixou de apresentar prova robusta capaz de colocar 

por terra o pleito autoral. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto 

CONDENO a reclamada a ressarcir a parte autora o valor de R$ 730,00 

(setecentos e trinta reais) a título de danos materiais, devidamente 

corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir do desembolso, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, bem como a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Processo Número: 1001959-58.2019.8.11.0028
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ALEFF RONNIERY AQUINO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001959-58.2019.8.11.0028. INTERESSADO: ALEFF RONNIERY AQUINO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Em 

segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer na audiência ou tratando-se de pessoa 

jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afastaria a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Apesar 

do não comparecimento da parte ré na audiência de conciliação, esta 

apresentou contestação. Há de ressaltar também, que o efeito da revelia 

não é absoluto, ou seja, cabe a sua mitigação a julgar pelo caso concreto. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 99681-5248, em conjunto com as telas sistêmicas, 

faturas e relatórios de chamadas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 
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ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000534-30.2018.8.11.0028. REQUERENTE: GENIL BENEDITA DE BARROS 

RONDON REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de recurso 

de Embargos de Declaração Cível (Num. 23005386) manejado contra a 

sentença derradeira de evento Num. 20851549, na forma do art. 48, da Lei 

nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o 

que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o 

eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios 

não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. Ainda assim, 

ressalto que não há contradição/omissão na sentença homologatória, uma 

vez que a mesma fora prolatada em conformidade com os fatos 

esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o referido 

áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: “Nesse 

interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não faz 

provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve como 

elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para “o 

reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-90.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN GLEICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001737-90.2019.8.11.0028. REQUERENTE: KELEN GLEICE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9. 9667-8713, em conjunto 

com as telas sistêmicas, e relatórios de chamadas que demonstram a 

utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 
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neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001376-73.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LARISSA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9905-4685, em conjunto com as telas sistêmicas, e 

relatórios de chamadas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-74.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMIRO MOTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000738-74.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALZIMIRO MOTA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao mês 

de abril de 2018, possui valor exorbitante de R$ 1.502,92 (mil, quinhentos 

e dois reais e noventa e dois centavos) o qual não se adequa à sua real 

média de consumo, uma vez que o imóvel encontra-se desocupado desde 

2017. Aduz ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou 

em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma 

atitude foi tomada pela promovida. Postula a condenação da reclamada a 

declarar o débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência 

de danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da 

parte reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura em 

recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por intermédio 

da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da 

ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 
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disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de abril de 2018, forçando-a apenas ao pagamento e quiçá a fazê-lo na 

forma parcelada. Se comparado com as demais faturas em que a parte 

consumidora alega o aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é 

muito diferente, conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela 

ré. Ademais, ao revés a tese defensiva não corroborou aos autos 

qualquer elemento de prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima 

da média de consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato 

praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia elétrica 

em efetuar cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez 

que estes oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na 

relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório 

(art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora 

de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no 

sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO 

EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média 

de consumo, considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa 

da realidade dos demais meses. A informação de que o medidor de 

energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na 

leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar de mérito arguida pela parte ré, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura da fatura do mês de abril de 2018, devendo a ré 

promover o refaturamento dentro da média plausível, bem como condeno a 

parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-78.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO MARCELO BENEDITO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000050-78.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSALINO MARCELO 

BENEDITO ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

ROSALINO MARCELO BENEDITO ARRUDA ajuizou reclamação cível em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, alegou que houve 

bloqueio do seu salário depositado na conta bancária que é mantida pela 

parte promovida (conta corrente nº 24.518-6 - agência 0662-9) e ao 

contatá-la, foi informada da impossibilidade de desbloqueio dos valores, 

em razão de normas e medidas de segurança da empresa para saldar 

divida de cartão de crédito. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a devolução dos valores liquidados e retidos de sua conta 

bancária, bem como postulou a indenização por danos morais. A medida 

liminar fora concedida. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual e 

impugnou a justiça gratuita, no mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral, uma vez que agiu dentro dos ditames estipulados 

pelo Banco Central. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Falta de Interesse de Agir. 

Rejeito a preliminar suscitada, pois ela se confunde com o mérito da 

demanda, sendo então analisada junto a este. Impugnação da Justiça 

Gratuita. Não merece prosperar a preliminar, diante da inexistência de 

custas processuais em sede de primeira instancia no âmbito dos juizados 

especiais, momento em que na fase recursal tal análise será feita. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Relativização da 

impenhorabilidade salarial. Conforme preconiza o artigo 833, inciso IV, do 

CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal. Todavia, a própria legislação excepciona a 

impenhorabilidade salarial, (1) para garantir o pagamento de prestação 

alimentícia e (2) de importâncias percebidas que excedem há 50 salários 

mínimos mensais (art. 833, inciso IV, § 2º, CPC). Além destas exceções 

legais, a jurisprudência do STJ vem evoluindo no sentido de admitir, 
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inclusive em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de 

impenhorabilidade quando a hipótese concreta revela que a penhora 

parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e 

de sua família. Embora tenha conhecimento que o assunto ainda não se 

encontra pacificado no STJ, já que existem turmas que reconhecem a 

penhorabilidade de salário unicamente para prestação alimentícia (STJ 

REsp 1.699.100/RJ), entendo que a penhora parcial do salário, que não 

tem o condão de prejudicar o sustento do devedor e de sua família, é mais 

justa, e representa um maior equilíbrio na ponderação de princípios. 

Nota-se que, nesse contexto, a flexibilização da impenhorabilidade 

harmoniza o princípio da dignidade da pessoa humana com o da 

efetividade da prestação jurisdicional, ocasião em que, refletindo melhor 

sobre o assunto, revejo o entendimento que até então utilizava, para 

permitir a flexibilização da impenhorabilidade em casos excepcionais. Este 

não é o caso dos autos, pois a parte reclamada bloqueou saldo de salário 

na conta corrente da parte autora, mesmo havendo o parcelamento da 

dívida, conforme demonstrado. Assiste razão a parte reclamante quando 

diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente porque são 

sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir 

contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo 

onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, ou, quando pessoalmente o atendimento e aguardado por 

filas intermináveis, como é o caso de muitas instituições bancarias, dando 

sensação de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o 

caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto, que a fraude vivenciada pela parte 

autora gera grave dano à psiquê do consumidor, ocorrência pela qual 

deveria ter se precavido os agentes da parte reclamada. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a 

liminar outrora concedida, REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a liberar o saldo bloqueado na conta corrente n24.518-6 - 

agência 0662-9, com acréscimo de juros (1% a.m.) e correção monetária 

desde a retenção (índice INPC), bem como DETERMINO o cancelamento do 

reparcelamento n. 908704920, por já haver pagamento da dívida, 

CONDENO também a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000777-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE LAURA FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000777-71.2018.8.11.0028. REQUERENTE: MEIRE LAURA FURTADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de janeiro de 2018, possui valor exorbitante de R$ 

2.836,82 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois 

centavos) o qual não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 

170,00 (cento e setenta reais) a R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) 

aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na prestação do 

serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, 

nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a condenação da 

reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto 

a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura em recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 
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suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de janeiro de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de janeiro de 2018, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

ADEMAR GONCALO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000793-25.2018.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIANA BENEDITA DA 

SILVA, ADEMAR GONCALO RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

reclamação pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que 

as suas faturas com referência ao mês de janeiro de 2018, possui valor 

exorbitante de R$ 3.260,83 (três mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e 

três centavos) o qual não se adequa à sua real média de consumo, entre 

R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) 

aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na prestação do 

serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, 

nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a condenação da 

reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto 

a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura em recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 
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as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de janeiro de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO 

INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura 

da fatura do mês de janeiro de 2018, devendo a ré promover o 

refaturamento dentro da média plausível, bem como condeno a parte ré 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, 

do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000102-74.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000102-74.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ANDRE PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM VISTOS, A parte autora alega que é 

usuária do plano de telefonia e internet e, que no mês de outubro de 2018 

lhe foi ofertado também TV por assinatura, sendo que esta não foi 

instalada até o presente momento. Em sua contestação, a reclamada 

requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência 

de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil, visto que 

não houve provas cabais dos danos sofridos pela parte reclamante. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte autora alega que é usuária do plano 

de telefonia e internet e, que no mês de outubro de 2018 lhe foi ofertado 

também TV por assinatura, sendo que esta não foi instalada até o 

presente momento. Com os documentos acostados, ressalto que é 

impossível dar outro caminho a demanda que não seja a improcedência, 

tendo em vista que, conforme bem demonstrado pela parte ré a reclamante 

é consumidora dos produtos ofertados e que por livre vontade desistiu do 

serviço de TV por assinatura em 26/01/2019. Outrossim, não há nos autos 

noticia de divida oriunda da contratação e utilização do serviço, bem como 
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não houve apontamento negativo nos cadastros de proteção e restrição 

ao crédito. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência dos pedidos. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001297-94.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MIRIAM LUCIA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS formulada por MIRIAM LUCIA GOMES DA SILVA em 

desfavor da empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo art. 355, I do CPC, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de instrução probatória. A propósito, averbe-se 

arestos pertinentes: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - BLOQUEIO DE LINHA 

TELEFÔNICA MÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - LEGALIDADE DA 

CONDUTA DA OPERADORA - DANO MORAL INEXISTENTE - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

PROVA ESTRITAMENTE DOCUMENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. "As demandas que clamam por prova estritamente 

documental, tornam despiciendas quaisquer das demais provas em direito 

admitidas, afastando-se, portanto, futura alegação de cerceamento de 

defesa ante o julgamento antecipado da lide". (TJSC - AC n. - Rel. Des. 

José Volpato de Souza) "Não há dano moral quando o fato ocorre por 

culpa exclusiva da vítima, agindo a prestadora de serviços no exercício 

regular de direito, ao bloquear a linha telefônica por falta de pagamento". 

(TJSC - AC n. - Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento) (TJ-SC - AC: 

325418 SC 2008.032541-8, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 

21/10/2009, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Rio do Sul). O cerne da presente demanda consiste 

analisar a in(existência) da falha na prestação de serviço da empresa 

Reclamada, haja vista a alegação da parte Autora de que houve corte 

indevido do fornecimento de energia elétrica de sua residência. Pois bem. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.? Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) A par dessas premissas, verifica-se ser o 

caso de improcedência da ação. Do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a parte Autora não adimpliu o pagamento das 

faturas dos serviços fornecido pela empresa Reclamada, relativo aos 

meses de 2019, na data do vencimento, o que por vez levou a Reclamada 

a interromper o fornecimento de energia elétrica. Nota-se que para a 

fatura apresentada nos autos, houve um atraso de 55 (cinquenta e cinco) 

dias no seu pagamento. Desse modo, indevido o pedido de condenação da 

empresa ao pagamento de danos morais, em virtude da interrupção do 

fornecimento de água, porquanto não restou comprovado a falha na 

prestação de serviço por parte da empresa Reclamada. A proposito, 

averbe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual se aplico 

ao caso em tela, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO.CORTE DO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido de que é legal a interrupção do fornecimento de água 

devido à inadimplência do consumidor, após aviso prévio e desde que não 

se trate de débitos antigos consolidados, porquanto a essencialidade do 

serviço não significa a sua gratuidade. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. 

Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1250381 RS 2011/0093127-0, 

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2011). Portanto, não 

restando comprovado nos autos qualquer conduta ilícita ou indevida 

praticada pela empresa Reclamada, não há se falar em ocorrência de 

danos passíveis de serem indenizados, uma vez ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-63.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA FATIMA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000881-63.2018.8.11.0028. REQUERENTE: TELMA FATIMA DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de fevereiro de 2018, possui valor exorbitante de R$ 6.971,78 (seis 

mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) o qual não 

se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) a R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) aproximadamente. Aduz 

ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato 

com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi 

tomada pela promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o 

débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos 

morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 
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irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte 

reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura em 

recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por intermédio 

da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da 

ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de incompetência do 

Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. Rejeito a presente 

preliminar, pois a parte Reclamada possui condições técnicas de realizar a 

prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da 

causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise 

aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, porquanto a 

parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela 

qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de fevereiro de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de fevereiro de 2018, devendo a ré promover o refaturamento dentro 

da média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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1000860-53.2019.8.11.0028. REQUERENTE: KATERINA RITA DE SOUZA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar quanto a 

incompetência em razão do lugar, uma vez que a parte autora acostou 

declaração de residência, suprindo assim, requisito para a interposição da 

ação nesta comarca. Rejeito a preliminar de mérito, quanto a extinção do 

processo pela incapacidade temporal do patrono da parte autora pela 

suspensão de seu exercício, uma vez que no art. 9º da Lei n. 9.099/95 a 

parte reclamante poderá ser assistida por advogado nas causas de 

proveito econômico de até 20 (vinte) salários mínimos, o que não é o caso 

destes autos. Quanto a impugnação a justiça gratuita, não cabe em sede 

de primeira instancia a condenação da parte reclamante em custas 

processuais e/ou honorários advocatícios, razão pela qual também não há 

a avaliação de sua hipossuficiência financeira no âmbito dos juizados 

especiais, consoante a Lei 9.099/95. Vencida as preliminares, passo a 

análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, demonstrando 

também que o endereço de instalação do serviço de TV por assinatura é o 

mesmo declarado no extrato de apontamento negativo, tudo isso somado 

as telas sistêmicas demonstram a utilização, bem como a resolução do 

impasse ante do ingresso da demanda. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a 

parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma 

regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Ainda, mesmo que condenação houvesse, consta no extrato juntado pela 

parte autora, dívida anterior a que se discute nestes autos, razão pela 

qual seria impossível o pleito indenizatório. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as 

preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). PROMOVA a Secretaria a 

intimação pessoal da parte autora. Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 
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1000570-72.2018.8.11.0028. REQUERENTE: VANDA ROSA DE ALMEIDA 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. VANDA ROSA 

DE ALMEIDA ARRUDA ajuizou reclamação cível em desfavor do BANCO 

DO BRASIL S/A. Em síntese, alegou que houve bloqueio do seu provento 

(PASEP) depositado na conta bancária que é mantida pela parte promovida 

(conta corrente nº 26.388-5, - agência 0662-9) e utilizada junto a conta 

corrente n. 10.934-7, no valor de R$ 954,37, e ao contatá-la, foi informada 

da impossibilidade de desbloqueio dos valores, em razão de normas e 

medidas de segurança da empresa para saldar divida de cartão de 

crédito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a devolução dos 

valores liquidados e retidos de sua conta bancária, bem como postulou a 

indenização por danos morais. A medida liminar fora concedida. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação, arguindo 

preliminar de ausência de interesse processual e impugnou a justiça 

gratuita, no mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano 

moral, uma vez que agiu dentro dos ditames estipulados pelo Banco 

Central. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Preliminar. Ausência de Documentos Indispensáveis. 

Rejeito a preliminar suscitada, pois consta nos autos toda documentação 

necessária ao julgamento da lide. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Relativização da impenhorabilidade salarial. 

Conforme preconiza o artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a própria 

legislação excepciona a impenhorabilidade salarial, (1) para garantir o 

pagamento de prestação alimentícia e (2) de importâncias percebidas que 

excedem há 50 salários mínimos mensais (art. 833, inciso IV, § 2º, CPC). 

Além destas exceções legais, a jurisprudência do STJ vem evoluindo no 

sentido de admitir, inclusive em execução de dívida não alimentar, a 

flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta 

revela que a penhora parcial da remuneração não prejudicará a 

subsistência digna do devedor e de sua família. Embora tenha 

conhecimento que o assunto ainda não se encontra pacificado no STJ, já 

que existem turmas que reconhecem a penhorabilidade de salário 

unicamente para prestação alimentícia (STJ REsp 1.699.100/RJ), entendo 

que a penhora parcial do salário, que não tem o condão de prejudicar o 

sustento do devedor e de sua família, é mais justa, e representa um maior 

equilíbrio na ponderação de princípios. Nota-se que, nesse contexto, a 

flexibilização da impenhorabilidade harmoniza o princípio da dignidade da 

pessoa humana com o da efetividade da prestação jurisdicional, ocasião 

em que, refletindo melhor sobre o assunto, revejo o entendimento que até 

então utilizava, para permitir a flexibilização da impenhorabilidade em 

casos excepcionais. Este não é o caso dos autos, pois a parte reclamada 

bloqueou saldo de salário na conta corrente da parte autora, mesmo 

havendo o parcelamento da dívida, conforme demonstrado. Assiste razão 

a parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral 

indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que os 

consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as 

dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o 

contato é através de telefone, nunca pessoalmente, ou, quando 

pessoalmente o atendimento e aguardado por filas intermináveis, como é o 

caso de muitas instituições bancarias, dando sensação de impotência ao 

consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois 

teve de suportar os danos decorrentes de uma negativação indevida. 

Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. 
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OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO 

CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em 

que, mesmo depois de diversas reclamações através do atendimento por 

call center a companhia ré manteve a cobrança de serviços não 

contratados. Dano moral caracterizado. Valor da condenação arbitrado na 

origem mantido, porque proporcional à extensão do dano e fiel aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da 

indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO 

CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 

DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Ressalto, que a fraude vivenciada pela parte autora gera grave dano à 

psiquê do consumidor, ocorrência pela qual deveria ter se precavido os 

agentes da parte reclamada. Por fim, determino a devolução de toda 

retenção e pagamento da dívida, conforme consta nos autos, reembolso 

este que deve ser feito na forma simples, não se enquadrando nos 

requisitos do art. 42 do CDC. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a liberar o saldo bloqueado na conta corrente n. 10.934-7 - 

agência 0662-9, com acréscimo de juros (1% a.m.) e correção monetária 

desde a retenção (índice INPC), CONDENO também a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001334-24.2019.8.11.0028. REQUERENTE: BRUNA ELIZABETH DA SILVA 

COSTA BRANDALISE REQUERIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos. 

A parte autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, com 

trecho partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, voo marcado 

na data de 23/01/2018, embarque previsto para 09h45min e chegada ao 

destino as 13h15min. Aduz ainda que, ao chegar no dia para embarque foi 

informada pela companhia aérea que o Voo 5154, já havia partido por seu 

horário de embarque foi previsto para as 06h30min, assim, por ter 

compromisso na cidade de destino optou por comprar uma passagem em 

outra companhia no valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos). A ré alega ainda que não houve partida adiantada do 

voo 5154, e que a parte reclamante tinha conhecimento do seu horário de 

partida, não havendo que se falar em indenização conforme pretendida. É 

o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Não havendo preliminares, passo, pois, à análise do 

mérito. A parte autora alega que adquiriu passagem aérea da empresa Ré, 

com trecho partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo/SP, voo 

marcado na data de 23/01/2018, embarque previsto para 09h45min e 

chegada ao destino as 13h15min. Aduz ainda que, ao chegar no dia para 

embarque foi informada pela companhia aérea que o Voo 5154, já havia 

partido por seu horário de embarque foi previsto para as 06h30min, assim, 

por ter compromisso na cidade de destino optou por comprar uma 

passagem em outra companhia no valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta 

e oito reais e noventa centavos). A ré alega ainda que não houve partida 

adiantada do voo 5154, e que a parte reclamante tinha conhecimento do 

seu horário de partida, não havendo que se falar em indenização 

conforme pretendida. Reserva de passagem original e ticket adquirido no 

dia 23/01/2018, anexados a exordial. Dos autos verifico que não há 

documentação apresentada pela parte reclamada, para demonstrar que 

não houve falha na prestação dos serviços, isto porque traz telas que 

comprovam a alegação esposada na exordial. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. FATO PREVISÍVEL. DANO 

MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO INOVADORA. VEDADO. - Após o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de 

indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na 

Convenção de Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada. - A ocorrência 
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de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de 

caso fortuito ou de força maior. - Em vôo internacional, se não foram 

tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o 

dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Vedado no regimental 

desenvolver argumento inovador não ventilado no especial”. (STJ - AgRg 

no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros, julgado em 25/09/2006, publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) 

(grifei e negritei). “CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. 

DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O 

atraso exagerado em vôo doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona 

perda de eventos programados para a viagem, aborrecimentos, 

decepções e abalos físicos e emocionais, além de desconforto, 

constrangimentos e incertezas, atinge direito imaterial do consumidor, a 

configurar dano material e moral, passível de reparação pecuniária. 2. 

Justo é o valor arbitrado para compor dano moral que observa as 

melhores regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades 

compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios 

gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e 

adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as 

condições pessoais econômicas e financeiras do ofendido, assim como o 

grau da ofensa moral e a preocupação de não se permitir que a reparação 

transforme-se em fonte de renda indevida, bem como não seja tão 

parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, consistindo, 

destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos 

fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida”. 

(20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 22/08/2006, DJ 

25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). Ainda, a Turma Recursal do Estado do 

Paraná tem se pronunciado da seguinte forme em relação a matéria 

extravio/atraso em voo, transcrevo: Enunciado N.º 4.1– Cancelamento 

e/ou atraso de vôo – dano moral: O cancelamento e/ou atraso de vôo, 

somado ao descaso e relapsia da companhia aérea quanto à 

demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja 

reparação por danos morais. Portanto, comprovado a responsabilidade da 

empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Por fim, 

faz jus a parte reclamante ao reembolso da passagem adquirida na data 

prevista para o embarque, ou seja, 23/01/2018, no importe de R$ 388,90, 

com a devida correção monetária e juros. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a devolver a 

parte autora o valor de R$ 388,90 (trezentos e oitenta e oito reais e 

noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigido e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do 

evento danoso (a devolução do empréstimo), sumula 43 do STJ c/c art. 

398 do CC, bem como CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1000497-66.2019.8.11.0028
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NILO MIGUEL CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000497-66.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NILO MIGUEL CORREA DE 

PAULA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

UC n. 6/9237749-8, com referência ao mês de janeiro de 2019 possui valor 

acima do usualmente cobrado. Aduz ainda que em função da falha na 

prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o 

ocorrido. Em resposta, a concessionária de serviço público informou que 

não fora encontrada irregularidade, sendo realizada a medição por 

equiparação meses anteriores de consumo, dado a impossibilidade de se 

realizar a leitura normal. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da 

parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura no 

medidor de energia elétrica por estimativa, a qual se procede regularmente 

por intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

mérito quanto a incompetência em razão de matéria de ordem complexa, 

uma vez que diante dos fatos e provas colacionadas é possível decidir o 

mérito desta demanda. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de reclamação pela parte autora em face da requerida sob a 

alegação de que as suas faturas UC n.6/9237749-8, com referência ao 

mês de janeiro de 2019 possui valor acima do usualmente cobrado. Aduz 

ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato 

com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de 

serviço público informou que não fora encontrada irregularidade, sendo 

realizada a medição por equiparação meses anteriores de consumo, dado 

a impossibilidade de se realizar a leitura normal. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial, 

danos morais, por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Diante disso é imperioso a improcedência da 

demanda, pois não há ilegalidade na cobrança por estimativa plurimensal 

e/ou ciclos, conforme preconiza o art. 87 da Resolução 414/2010 da 

ANEEL. Outrossim, se verifica que do histórico de consumo e faturamento 

apresentado pela parte ré, não há discrepâncias entre os valores 

usualmente cobrados pela ré, conforme aduz a parte demandante. Pois 

bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes autos é 

uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Contudo, da simples ocorrência de falha 

por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional ao autor, ainda que tenha lhe 

ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

mero aborrecimento vivenciado no dia-a-dia. Evidente o aborrecimento 

causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito de 

personalidade da postulante, uma vez que ocorreu mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra do autor. E ainda, 

a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. 

Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 

tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 
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apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 

humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais 

sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade 

familiar ou social, no plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano 

moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva 

expatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula 

geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na 

Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio 

(fundante) da dignidade da pessoa humana (também identificado com o 

princípio geral de respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, 

demasiadamente, o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões 

de cunho expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de 

algum tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em caso análogo, já decidiu que “o mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, 

Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 

06.09.2004). Assim, como o reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizado por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Perora-se com 

este julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 

DE TELEFONIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONTEÚDO DA SENTENÇA 

MANTIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 

46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno 

das Turmas Recursais. 2. O dano material não se presume, deve ser 

comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida 

se não restaram suficientemente comprovados os valores pagos pelo 

autor. O recorrente/autor poderia ter anexado aos autos as faturas, com a 

devida discriminação das ligações efetuadas e os respectivos 

comprovantes de pagamentos. 3. O mero inadimplemento contratual não 

acarreta a condenação por danos morais, consoante jurisprudência 

pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ - REsp: 1183455, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 29/03/2011. 4. 

Na hipótese, não se vislumbra a ocorrência de dano extrapatrimonial, mas 

tão somente caso típico de descumprimento contratual, que não dá ensejo 

à reparação pecuniária. 5. Recurso conhecido e improvido. Conteúdo da 

sentença mantido. 6. O recorrente vencido deverá arcar com o pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput 

do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. Cobrança suspensa em face do 

deferimento da gratuidade de justiça” (TJDFT, ACJ 20140110459263 DF 

0045926-44.2014.8.07.0001, rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicado no DJE : 21/10/2014, p. 285; negritei). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar 

outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-97.2018.8.11.0028
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AURELINO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000730-97.2018.8.11.0028. REQUERENTE: AURELINO LEITE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em 

face da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência 

ao mês de março de 2018, possui valor exorbitante de R$ 1.233,21 (mil, 

duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) o qual não se adequa 

à sua real média de consumo, girando em torno de R$ 30,00 (trinta reais) 

aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na prestação do 

serviço, entrou em contato com a Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, 

nenhuma atitude foi tomada pela promovida. Postula a condenação da 

reclamada a declarar o débito inexistente, bem como a indenizá-la quanto 

a ocorrência de danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte reclamante, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura em recuperação de consumo, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de março de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 
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revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de março de 2018, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000332-53.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ELIETE ADENIR RAMOS DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração Cível (Num. 23135177) manejado contra a 

sentença derradeira de evento Num. 20851563, na forma do art. 48, da Lei 

nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o 

que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o 

eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios 

não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao 

aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de 

compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 

contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 

163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, 

claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão do 

decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das referidas 

exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a devolução da 

matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. Ainda assim, 

ressalto que não há contradição/omissão na sentença homologatória, uma 

vez que a mesma fora prolatada em conformidade com os fatos 

esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o referido 

áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: “Nesse 

interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não faz 

provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve como 

elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para “o 

reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000775-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ODENIL DO CARMO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 24022175) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 19968544, na forma do art. 

48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013881-45.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JESSICA KARINE 

GONCALVES CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 23136127) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 19968560, na forma do art. 

48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 696 de 792



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONY GOMES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000333-38.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JONY GOMES CARDOSO 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. 1. Trata-se de 

recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 24620952) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 20851229, na forma do art. 

48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000657-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GUILHERME GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração 

Cível (Num. 24571262) manejado contra a sentença derradeira de evento 

Num. 23862393, na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida 

reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na 

sentença homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em 

conformidade com os fatos esposados pela parte embargada. 5. 

Outrossim, até mesmo o referido áudio fora citado na fundamentação da 

sentença, transcrevo: “Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela 

parte reclamada, não faz provas das alegações trazidas em contestação, 

o que não serve como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os 

embargos para “o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada 

havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” 

(RSTJ 30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a 

saber: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 

CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 
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CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-28.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILMA HELENA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000560-28.2018.8.11.0028. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

DALLA NORA REQUERIDO: JUILMA HELENA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se 

de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 25306008) manejado 

contra a sentença derradeira de evento Num. 20851541, na forma do art. 

48, da Lei nº 9.099/95, buscando nítida reforma de mérito da sentença 

guerreada, o que é vedado em tal via recursal. Explico. 2. Primeiramente, 

tem-se que o eminente Min. Marco Aurélio já cimentou que “os embargos 

declaratórios não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas 

servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com 

espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem 

verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF, 

2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 8.3.96, p. 6.223). 3. A parte 

embargante, claramente, não pretende sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do decisum. Nesta quadra, não havendo configuração das 

referidas exceções legais, somente ao juízo ad quem incumbe a 

devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei nº 9.099/95. 4. 

Ainda assim, ressalto que não há contradição/omissão na sentença 

homologatória, uma vez que a mesma fora prolatada em conformidade com 

os fatos esposados pela parte embargada. 5. Outrossim, até mesmo o 

referido áudio fora citado na fundamentação da sentença, transcrevo: 

“Nesse interim, ressalto que o áudio acostado pela parte reclamada, não 

faz provas das alegações trazidas em contestação, o que não serve 

como elemento probatório”. 6. Dessarte, não se presta os embargos para 

“o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se 

pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 

30/142). Comungam deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. 

INTERPOSIÇÃO POR FAX. ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO 

CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).2. O prazo de 

cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no dia seguinte ao envio 

do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 e da reiterada 

jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 778814/RS, de 

minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 489226/MG, Ministro 

João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no AgRg nos EREsp 

741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), não estando sujeito 

às regras de contagem de prazo previstas no Código de Processo Civil. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (Agravo Regimental 2006/0229968-7, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 7. 

Assim, resta claro que os embargos opostos nestes autos têm caráter 

puramente infringente, com efeito, busca a parte embargante rediscutir 

matérias de fato e de direito, modalidade não permitida em nosso 

ordenamento jurídico. 9. Ante ao exposto, por não preencher os requisitos 

de admissibilidade, bem como no recurso interposto, pretender claramente 

a parte reclamada a reforma da sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO 

dos presentes embargos. 10. Submeto a presente decisão a Juíza Togada 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 11. Homologada, publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA LACERDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010711-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ROSARIA LACERDA 

MARTINS REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A., 

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120, NEUCYANNE CONCEICAO 

RODRIGUES AGUIAR 01301034118, CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 1. Trata-se de Embargos de 

Declaração interpostos por LUCIA GOMES DA SILVA (Num. 

25027859págs. 1/3). 2. Afirma que há omissão na sentença lançada no 

movimento Num. 21952210 haja vista que não determinou o índice de 

correção monetária, bem como seu marco inicial. 3. Requer sejam 

acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja sanado o 

aludido vício, evidente erro material. 4. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. Uma simples olhadela 

para o recurso verifico que o pleito deve ser acolhido, vez que os 

embargos foram manejados em conformidade com as hipóteses de sua 

admissibilidade, pois demonstrada a omissão quanto ao alegado pela parte 

embargante. 7. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o 

seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” (grifei). 8. No caso em 

tela, é evidente o equívoco ocorrido quando da prolação da sentença, vez 

que em seu dispositivo apesar de resolver o mérito, deixou de indicar o 

índice de correção monetária e o marco inicial para tal. 9. Cumpre 

esclarecer que, ocorrendo omissão, o juiz poderá sanar o equívoco por 

meio de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá 

alteração do julgado, e essa modificação é plenamente possível como, em 

muitos casos, necessária. 10. Assim, diante da omissão acima descrita, o 

presente recurso deve ser julgado procedente, passando a constar na 

sentença a correção monetária para a condenação em danos morais, 

sendo o índice INPC e seu marco inicial a data de 23/07/2019, data da 

homologação da sentença no sistema PJE. 11. Ante ao exposto e diante 

da doutrina e da jurisprudência, ACOLHO os Embargos de Declaração em 

apreço, pois vislumbro hipótese de omissão. Sendo assim, passa-se a 

constar na sentença de ID. Num. 21952210, para a condenação em danos 

morais o índice INPC e seu marco inicial a data de 23/07/2019, data da 

homologação da sentença no sistema PJE 12. Sem Custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. 13. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-29.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDEMIL GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000644-29.2018.8.11.0028. REQUERENTE: NEUDEMIL GABRIEL DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte executada conforme petição de ID. Num. 26943924 informou o 

pagamento da condenação, após pedido de levantamento da parte 

exequente Id. Num. 27291540, portanto, aquiescendo. 3. Desta feita, 

entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Id. Num. 

27291540, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Intime-se pessoalmente a parte dando ciência da 

presente decisão, em especial quanto a expedição do alvará. Certifique 

acerca do decurso de prazo de suspensão da OAB alegada. Se decorrido 

o prazo, estando o procurador apto para exercer a sua profissão, 

expeça-se alvará em favor da parte exequente, devendo ser observado 

os poderes conferidos nos autos. 6. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019184-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MAEDA MIURA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE FINANCIAMENTO - GRUPO SANTANDER DO BRASIL 

(REQUERIDO)

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019184-74.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIA MAEDA MIURA DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 

01301034118, AYMORE FINANCIAMENTO - GRUPO SANTANDER DO 

BRASIL, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 

1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte executada conforme petição de ID. Num. 26764042 informou o 

pagamento da condenação, após pedido de levantamento da parte 

exequente Id. Num. 27688975, portanto, aquiescendo. 3. Desta feita, 

entendo que o feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - 

o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV 

- o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição 

intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da movimentação Id. Num. 

27688975, com fundamento nos artigos 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por satisfeita a 

presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte exequente, 

devendo ser observado os poderes conferidos a parte. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERACIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011412-26.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA MERACIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 
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público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, REJEITO 

as preliminares suscitadas e no mérito, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Defiro o benefício 

da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-16.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA CLAUDIA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001632-16.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LEIA CLAUDIA TAQUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada conforme petição 

de ID. Num. 28008022 informou o pagamento da condenação, após pedido 

de levantamento da parte exequente Id. Num. 28021196, portanto, 

aquiescendo. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Id. Num. 28021196, com fundamento nos artigos 924, inciso 

II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente, devendo ser observado os poderes conferidos na 

procuração. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da 

Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da 

Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-53.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001539-53.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANGELA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de ÁGUAS DE POCONE 

S.A. Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na 

cobrança, em razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi 

a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda que 

em contestação a requerida não comprovou devidamente a origem do 

débito, pois apesar de alegar a existência do débito através de uma 

suposta titularidade em unidade consumidora em nome da parte 

reclamante, deixou de acostar a sua utilização e/ou pagamento de das 

faturas. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da 

presente demanda, não há uma alternativa, se não declarar a inexistência 

dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide, bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001464-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ALMEIDA E CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001464-14.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JULIANA NUNES DE ALMEIDA 

E CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de janeiro de 2018, possui valor exorbitante de R$ 3.606,73 (três mil, 

seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) e outra de R$ 551,98 

(quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) referente 

ao mês de junho de 2019, os quais não se adequam à sua real média de 

consumo, entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em função 

da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. 

Postula a condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem 

como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 

na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles 

foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se 

procede regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, 

requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de janeiro de 2018 e junho de 2019, forçando-a apenas ao pagamento 

parcelado. Se comparado com as demais faturas em que a parte 

consumidora alega o aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é 

muito diferente, conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela 

ré. Ademais, ao revés a tese defensiva não corroborou aos autos 

qualquer elemento de prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima 

da média de consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato 

praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia elétrica 

em efetuar cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez 

que estes oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na 

relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório 

(art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora 

de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no 

sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial, mutatis mutandis: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 

do CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de janeiro de 2018 e junho de 2019, devendo a ré promover o 

refaturamento dessas faturas dentro da média plausível, bem como 

condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 
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(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PAULO DA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000624-38.2018.8.11.0028. REQUERENTE: EVERTON PAULO DA CRUZ 

RONDON REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de março de 2018, possui valor exorbitante de R$ 

763,32 (setecentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) o qual 

não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 60,00 (sessenta 

reais) a R$ 120,00 (cento e vinte reais) aproximadamente. Aduz ainda que 

em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de março de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial, mutatis mutandis: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO 

EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média 

de consumo, considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa 

da realidade dos demais meses. A informação de que o medidor de 

energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na 

leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 
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com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de março de 2018, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018361-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TORNEARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERAÇÃO DOIS AMIGOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018361-03.2016.8.11.0028. REQUERENTE: M. R. TORNEARIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: MINERAÇÃO DOIS AMIGOS Vistos. A parte autora alega que 

possui um crédito de R$ 10.949,49 (Dez mil, novecentos e quarenta e 

nove reais e quarenta e nove centavos) a receber da parte reclamada em 

razão da emissão orçamentos por negócio jurídico travado entre as 

partes. A parte reclamada, compareceu em audiência e, em contestação, 

requereu a improcedência total dos fatos, por ausência de prova do 

débito. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Apesar 

das provas acostadas aos autos, é impossível dar outro caminho a 

demanda, que não seja a improcedência. Os recibos de orçamento, não 

constam assinaturas e/ou documentos que comprovem que realmente a 

parte ré é quem deve a parte autora, portanto, trata-se de prova 

insuficiente. Tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não 

recebimento dos valores atribuídos, cumpria a mesma a prova dos débitos, 

o que não foi realizado, não cabendo a ré a prova inversa. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVY ANNE TIECHER MACIEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010312-07.2015.8.11.0028. REQUERENTE: IVY ANNE TIECHER MACIEL 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao 

mês de setembro de 2014, possui valor exorbitante de R$ 828,15 

(oitocentos e vinte e oito reais e quinze centavos) o qual não se adequa à 

sua real média de consumo, entre R$ 115,00 (cento e quinze reais) a R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais) aproximadamente. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 

a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Houve 

audiência de instrução, ato realizado, num primeiro momento somente com 

a tomada de depoimento da parte reclamante, conforme ID. Num. 18774990 

e, posteriormente com a presença da parte reclamada, ID. Num. 25210002, 

contudo, sem a presença de testemunhas e/ou depoimento das partes. 

Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da 

complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de setembro de 2014, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 
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conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial, mutatis mutandis: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO 

EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média 

de consumo, considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa 

da realidade dos demais meses. A informação de que o medidor de 

energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na 

leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, 

DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura da fatura do mês de setembro de 2014, devendo a ré 

promover o refaturamento dentro da média plausível, bem como condeno a 

parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um 

por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 51063 Nr: 31-82.2020.811.0019

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE FELIPETTO - 

OAB:13990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará.ADVIRTO 

que “o indeferimento da expedição de alvará não impedirá a realização do 

evento, mas obstará a participação e frequência de crianças e 

adolescentes.” - Portaria nº 0043/2018-DF/PG, no Capítulo V, artigo 16, 

§3°.ADVIRTO, também, que deve ser observada rigorosamente a Portaria 

nº 0043/2018-DF/PG, principalmente no que concerne a permanência de 

menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, responsável legal ou 

pessoa maior por eles expressamente autorizados, bem como a proibição 

de venda de bebidas alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo IV, 

artigo 10º e seguintes da Portaria nº 0043/2018-DF/PG deste Juízo da 

Infância e Juventude.Vale consignar, ainda, que em caso de 

descumprimento desta determinação judicial o requerente poderá incidir 

nas sanções previstas na portaria nº 0043/2018-DF/PG e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Por derradeiro, compete aos organizadores do 

evento, ao Conselho Tutelar, bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos 

Gaúchos/MT, fiscalizarem em sua plenitude o cumprimento do presente 

Alvará, e da Portaria do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, 

sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e penais, 

devendo, portanto serem notificados para comparecer no evento em 

questão, para a correta fiscalização acima determinada.SENDO TUDO 

CUMPRIDO, EXPEÇA-SE o competente Alvará, devendo também 

acompanhar cópia da Portaria nº 0043/2018-DF/PG.Ressalto, por 

oportuno, que os respectivos OFÍCIOS DE COMUNICAÇÕES deverão ser 

retirados e regularmente protocolocados nos órgão pelos organizadores 

do evento, devendo apresentarem os recibos nos autos.Comunique-se o 

Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-78.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DILVO DARI GUNSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000164-78.2018.8.11.0019. REQUERENTE: DILVO DARI GUNSCH 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte executada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 
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Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000050-42.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE FERREIRA 

NUNES EXECUTADO: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO 

HORIZONTE - COOPERNONTE Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença interposta por W FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES em 

desfavor da COOPERNORTE – COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

NOVO HORIZONTE DO NORTE, ambos devidamente qualificados. No id 

21131015 fora prolatada sentença condenando a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 7.724,03 (sete mil setecentos e vinte e quatro 

reais e três centavos). Intimada a parte executada apresentou recurso 

inominado no id 22002443, o qual não fora recebido pela ausência de 

preparo (id 24347539). Ato continuo, a exequente pleiteou pelo 

deferimento da realização de penhora online, via BACENJUD, nas contas 

de titularidade do executado, bem como pesquisa no sistema RENAJUD. 

Antes de analisar o pedido retro formulado pelo exequente, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para atualizar a 

dívida. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se Portanto, cumpra-se na integra a sentença de id 

22461208. Intimem-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-27.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000051-27.2018.8.11.0019. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Considerando o requerimento 

retro, e em atenção a nomeação da advogada dativa de id 16595834, 

ARBITRO/FIXO 1 (um) URH de honorários advocatícios em favor da 

causídica nomeada Dra. Tatiane Filipetto, inscrita na OAB/MT sob o n.º 

13.990-B. EXPEÇA-SE competente certidão. No mais cumpra-se a 

sentença lançada anteriormente nos autos, expedindo o necessário. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-09.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES OAB - MT0014143A 

(ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000091-09.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: W. D. TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE PORTO DOS 

GAUCHOS Vistos. Trata-se de Ação e Execução de Título Executivo 

Extrajudicial interposta por W. D. TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO 

LTDA. em desfavor do MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, ambos 

devidamente qualificados. Intimada a parte executada comprovou o 

pagamento total da dívida, por meio de transferência em conta bancária da 

exequente (id 20694360). Instado a se manifestar o exequente 

manteve-se inerte, razão pela qual o feito fora extinto pela quitação da 

dívida (id 22461208). Desse modo, em que pese o requerimento retro 

formulado pelo exequente, não há que se falar em expedição de RPV, eis 

que o feito fora extinto pela comprovação da transferência do valor da 

dívida em questão na conta bancária do exequente. Portanto, cumpra-se 

na integra a sentença de id 22461208. Intimem-se. Às providências. Porto 

dos Gaúchos-MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-81.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANDREOLI SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000125-81.2018.8.11.0019. REQUERENTE: ANDERSON ANDREOLI 

SILVESTRE REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Ante o retorno dos 

autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, sobre o v. acórdão 

proferido pela Turma Recursal Única, para tomar ciência e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, 

sem manifestação, arquive-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos 

Gaúchos/MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-57.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 
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1000049-57.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: ELCIO LIMA DO PRADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista a 

petição retro, EXPEÇA-SE a competente Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme já determinado na presente execução (id 13427354). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Porto dos Gaúchos /MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010044-09.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

8010044-09.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: RODRIGO CARLOS BERGO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

informação prestada pelo executado e documento de id 26490146, no que 

tange ao pagamento da dívida em duplicidade. Após, façam-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos /MT, 27 e janeiro 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-67.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO NUNES DA MOTA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000070-67.2017.8.11.0019. EXEQUENTE: QUERINO NUNES DA MOTA 

NETO EXECUTADO: NELIO PINHEIRO DE ANDRADE Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-68.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CAMPOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000197-68.2018.8.11.0019. REQUERENTE: LEILA CAMPOS MACEDO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 27 de 

janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000354-07.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON FLAVIO RIBEIRO OAB - MT0003080S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Johnny Robert Krieger (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000354-07.2019.8.11.0019. EXEQUENTE: JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR 

EXECUTADO: JOHNNY ROBERT KRIEGER Vistos. Trata-se de Ação e 

Execução interposta por JOSÉ LUIZ FIORELLI JUNIOR em desfavor de 

JOHNNY ROBERT KRIEGER, ambos devidamente qualificados. Em síntese, 

pretende o exequente executar sentença que homologação o acordo 

formulado entre as partes no processo n.º 1000006-23.2018.811.0019, o 

qual tramitou neste juízo. Pois bem. Restou consignado na supracitada 

sentença que eventual descumprimento do referido acordo ensejaria 

pedido de execução naqueles autos, isto porque, dispõe o art. 523 do CPC 

que “No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver.”. Com efeito, deverá ser requerido o 

cumprimento da sentença nos próprios autos que homologou o acordo 

firmado entre as partes, e não em autos apartados, revelando assim a 

inadequação do seu processamento por meio de autos próprios. Neste 

ínterim, considerando o caráter e os princípios do Juizado Especial, recebo 

a inicial como se fosse um cumprimento de sentença no processo 

originário, CANCELANDO-SE, por conseguinte, a distribuição do presente 

feito, o que desde já se determina à Secretaria e à Distribuição para 

juntada e impulsionamento no processo citado como ensejador da 

homologação do acordo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intime-se. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 

de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000029-66.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

1000029-66.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Embora tenha a parte exequente pleiteado pelo sequestro de 

valores na conta do executado, ante a extrapolação do prazo legal para o 

pagamento da dívida, qual seja, 60 (sessenta) dias, compulsando os 

autos, verifico que a Requisição de Pequeno Valor – RPV sequer fora 
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expedido ainda, desse modo, o prazo de 60 (sessenta) dias não se 

iniciou. Desse modo, tendo em vista que já aportou aos autos a liquidação 

do cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça (id 24139365), DETERMINO a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor – RPV, conforme já determinado na decisão de id 

14367626. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos 

/MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-72.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARINO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000188-72.2019.8.11.0019. REQUERENTE: BENEDITO MARINO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT S E N T E 

N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão posta nos 

autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as 

provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado 

do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas para situar a questão, 

trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por 

BENEDITO MARINO DA SILVA FILHO em face de COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS UNIVALES – SICREDI UNIVALES 

MT/RO, CNPJ nº. 70.431.630/0001-04, ambos devidamente qualificados, 

em que o reclamante alega ter sofrido danos morais. Narra na exordial que 

o requerente era devedor da requerida, razão pela qual esta última movia 

3 (três) demandas em desfavor do autor, sendo elas: Ação de Execução 

de Título Extrajudicial n.º 1032-78.2015.811.0019 e Cód. nº 26450, Ação 

de Execução de Título Extrajudicial n.º 642-74.2016.811.0019 e Cód. nº 

29109 e Ação monitória n.º 2144-14.2017.811.0019 – Cód. 37118. Aduz 

ainda o requerente que formalizou acordo para quitar os citados débitos 

junto a requerida, no dia 07 de março de 2019, objetivando a extinção das 

ações em seu desfavor. Segue alegando que no dia 13/04/2019, foi 

impedido de realizar uma compra, pois ao tentar utilizar o seu cartão de 

débito teve o pagamento negado, motivo pelo qual se dirigiu até a 

instituição financeira e descobriu que havia sido realizado um bloqueio 

judicial em sua conta corrente, bem como que este bloqueio adveio do 

deferimento de um pedido de BACENJUD formulado pela parte requerida 

no processo n.º 1032-78.2015.811.0019 e Cód. nº 26450. Assevera que a 

requerida deixou de acostar o acordo formulado entre as partes que 

colocava fim a supracitada execução e, portanto, houve o prosseguimento 

da demanda com a realização do bloqueio judicial na conta da autora, 

sendo que os valores ficaram bloqueados por quase 2 (dois) meses, do 

dia 11/04/2019 até 07/05/2019, quando foi expedido alvará eletrônico para 

o levantamento e transferência na conta bancária do requerente. Pelo 

exposto acima, o requerente postula a indenização de cunho moral 

compensatório. Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa, 

sustenta a inexistência de dano moral, alegando que o autor não 

comprovou a alegação de constrangimento sofrido, bem como o nexo 

causal dos fatos alegados com alguma conduta ilícita da requerida (id 

21523455). Com efeito, não havendo necessidade de maior dilação 

probatória, e não constando preliminares, bem como questões de 

nulidades pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório, 

ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de dano ou 

evento danoso, tal como suscitado pelo reclamado. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência dos danos morais 

sofridos pelo autor, ante o indevido bloqueio judicial de valores em sua 

conta corrente. Inicialmente, no que se refere à inversão do ônus da 

prova, tenho que está é indevida. Isso porque, os fatos expostos na 

exordial, não se aplicam ao art. 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois para a comprovação dos fatos em questão inexiste a 

hipossuficiência probatória do consumidor, eis que apesar da relação de 

consumo entre as partes, esta não tem qualquer relação com os danos 

morais que o autor alegou ter sofrido, sendo, assim, ônus da prova no 

presente caso incumbe a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova contida 

na inicial. Pois bem. O requerente insurge-se quanto a realização de 

bloqueio judicial na sua conta bancaria, mesmo após ter firmado acordo 

com a parte requerida acerca de todos os débitos existente entre as 

partes. Alegando ter sofrido constrangimento, o que lhe causou danos 

morais, eis que sem saber do citado bloqueio, tentou efetuar o pagamento 

de uma compra no supermercado, mas o seu cartão de débito fora 

recusado, ante o bloqueio judicial do seu saldo. Relata o autor que a 

requerida deixou de juntar o acordo realizado entre as parte no processo 

n.º 1032-78.2015.811.0019 de código nº 26450, razão pela qual o 

processo prosseguiu normalmente com o deferimento do pedido de 

pesquisa no sistema BACENJUD formulado pela requerida, em data 

anterior ao acordo, restando positivo o bloqueio de valores, o que gerou 

prejuízos financeiros e constrangimento ao autor, pois a expedição de 

alvará para levantamento e transferência dos valores somente ocorreu 

depois de 2 (dois) meses. Os fatos versados nos autos caracterizam a 

ocorrência de transtorno suscetível de indenização, eis que, da data da 

celebração do acordo entre as partes e deferimento judicial do bloqueio de 

valores em conta bancária, passou-se aproximadamente um mês, sendo 

que nas outras duas demandas foi protocolado o acordo em questão, pela 

requerida, poucos dias depois de ser firmado entre as partes, nos dias 

13/03/2019 e 15/03/2019, e no processo n.º 1032-78.2015.811.0019 e 

Cód. nº 26450, somente fora requerido a extinção pelo pagamento após a 

intimação da Cooperativa de Crédito, ora requerida, quando tomou ciência 

do bloqueio judicial na conta do autor, só então houve o requerimento da 

extinção do feito, ante o pagamento da dívida, bem como o desbloqueio 

dos valores localizados via BACENJUD. Como cediço, a Responsabilidade 

Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou 

direito de outrem. Descreve o art. 927 do Código Civil brasileiro que 

“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Maria Helena Diniz assim define a responsabilidade 

civil: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 

alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão 

de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato 

de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, 

de simples imposição legal (responsabilidade objetiva). (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol.7. 

17°ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pg. 34)” De fato, para que ocorra dano 

moral indenizável deve restar comprovado a ocorrência de um ato ilícito do 

qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o 

resultado, sendo o caso da presente demanda. Apesar de não ser exigível 

prova do prejuízo suportado pelo lesado, é necessário que fique claro o 

nexo causal entre o ilícito praticado e as consequências alegadas pelo 

requerente, tendo a reparação o objetivo de amenizar o abalo sofrido. No 

caso dos autos, vislumbro a existência de dano a ser reparado, isso 

porque a requerida protocolou o acordo em 2 (dois) dos processos que 

tinham como objeto as dívidas quitadas pelo exequente por força do citado 

acordo, e justo na demanda que havia um pedido de bloqueio online, via 

BACENJUD, formulado pela requerida, não foi apresentado o acordo e 

consequente pedido de extinção do feito, o que gerou transtornos ao 

reclamante, pois mesmo após a dívida ter sido paga o autor teve seu 

dinheiro bloqueado por decisão judicial, situação que durou 

aproximadamente 2 (dois) meses, pois o alvará para levantamento e 

transferência dos valores somente fora assinado em 07/05/2019. Nesse 

sentido, é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso em casos semelhantes ao dos autos, vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA POR 

DIVIDA JÁ QUITADA - PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FOI EXTINTO - 

VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD - DEVER DE INDENIZAR - DANO 

MORAL PRESENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu 

ensejo a bloqueio de valores via bacenjud configura dano moral passível 

de indenização. A fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
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atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

capacidade econômica das partes. Deve ser invertido o ônus 

sucumbencial se houve o acolhimento dos pedidos da parte e reformada a 

sentença recorrida. (N.U 0049531-48.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). Negritei Assim, agiu 

negligentemente a instituição financeira ao não pedir a extinção da ação 

de execução após o acordo firmado entre as partes e deixar ela 

prosseguir, sendo que somente foi extinta após o bloqueio de valores nas 

contas do reclamante. Nesse prisma, o dano experimentado pelo autor 

ficou suficientemente comprovando, independentemente do quantum que 

foi bloqueado de sua conta corrente a pedido da instituição financeira, o 

certo é que nenhum valor ele devia a Cooperativa de Crédito. Ultimando, 

passo a quantificação da verba indenizatória. Acerca desse ponto, 

consigno que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, V e X, 

assegurou o direito à indenização pelo dano material ou moral, porém, o 

que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação 

moral em razão da sua natureza subjetiva, não havendo valores 

pré-estabelecidos para cada caso. Certo é que a indenização decorrente 

de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, 

respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade 

relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, 

extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as 

características individuais e o conceito social das partes. É de bom alvitre 

ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma 

penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, 

evitando que a conduta danosa se repita. Nesse diapasão, levando em 

consideração que o requerente tinha ciência da execução que ocorreu o 

bloqueio online em suas contas bancárias, podendo ele mesmo ter 

acostado o acordo firmado entre as partes, entendo que a importância de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) cumprirá a finalidade de inibir o agente a 

repetição do ato abusivo, e, de alguma forma, amenizar o constrangimento 

que o reclamante passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. 

DISPOSITIVO “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente reclamação por BENEDITO MARINO DA SILVA 

FILHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTOS UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, para fins de 

CONDENAR a reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescido de correção 

monetária desde a data do arbitramento, na forma da súmula 362 do E. STJ 

e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento lesivo, na forma do 

artigo 398 CC e Súmula 54 STJ, por consectário, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito 

em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-59.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000023-59.2018.8.11.0019. EXEQUENTE: GUILHERME CARVALHO 

LEONARDO DE OLIVEIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Como 

demostrado pela decisão de homologação de plano de recuperação 

extrajudicial id 27471252, a parte executada RN COMERCIO VAREJISTA 

S/A está em fase de recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada 

toda e qualquer penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de 

prejudicar e inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Instada a 

manifestar-se a parte exequente não concorda com a extinção dos autos 

e requerer o prosseguimento da execução. Analisando os autos verifico 

que a execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa 

executada está no momento passando por um Plano de Recuperação 

Judicial, conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

1088556-25.2018.8.26.0100, em trâmite na comarca do São Paulo/SP. 

Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser julgada extinta, 

possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu crédito pela via 

própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e artigo 59 da Lei 

nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 – FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. (destaquei) Art. 59. O 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. 

Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em determinar: “Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. (grifei) Bem se vê, portanto, que 

se torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. No mais, o Superior Tribunal de Justiça, 

enfrentando a matéria, aduziu que o juízo onde tramita o processo da 

recuperação judicial, por ter à sua disposição todos os elementos que 

traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem 

como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do 

plano de soerguimento é quem deve decidir sobre o destino dos bens e 

valores objetos de execuções singulares movidas contra a recuperanda, 

ainda que se trata de crédito decorrente de relação de consumo. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR 

MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 9/11/2015. 

Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à Relatora em 

30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo onde se 

processa a recuperação judicial da recorrente é o competente para 

processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de 

consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A interpretação 

conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o 

entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo 

onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição 

todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades 

enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes 

à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve 

decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções 

singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito 

decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial Provido. REsp 

1630702 / RJ RECURSO ESPECIAL 2016/0261879-1, Relator(a) Ministra 

NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do 

Julgamento 02/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2017). Negritei 

Pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali 

considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, 

de onde, pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no 

momento da declaração da recuperação judicial. Veja-se a jurisprudência 

abaixo: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIODA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 
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que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 

2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,Data de 

Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

31/05/2017). Negritei E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao 

consumidor ocorreu no ano de 2018, ao passo que a recuperação judicial 

foi decretada em data de 10/01/2019, ou seja, é claro que o crédito está 

dentro da recuperação judicial, sendo um crédito concursal. Acerca da 

possibilidade de não se tramitar a ação, mais, quando ocorrer tais 

condições, sendo o juízo da recuperação universal, ainda encontra força 

nas recentes decisões do STJ, de onde o mesmo flexibiliza o artigo 49 da 

Lei de Falências e Recuperações Judiciais, senão vejamos: RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.598.130 - RJ (2016/0113479-6) RELATOR: MINISTRO 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – RECORRENTE: SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIALRECORRENTE: MERKUR EDITORA 

LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

ADVOGADOS: ILAN GOLDBERG - RJ100643 EDUARDO CHALFIN - 

RJ053588 PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER E OUTRO(S)- 

RJ126990 RECORRIDO : ESTADODO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO JANEIRO INTERES.: 

CARLOS ROBERTO LOPES ADVOGADOS: CRISTINA NASCIMENTO 

ALVES MOREIRA - RJ115605 GABRIELA SIQUEIRA DIAS - RJ125451 

INTERES.: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL INTERES.: JUIZO DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL 

DA COMARCA NITEROI RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 

PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA 

EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (Data de julgamento 07/03/2017, 

publicação: 14/03/2017) (destaquei) Observa-se que os recentes julgados 

do Superior Tribunal de Justiça apenas estão a sedimentar o que já vinha 

sendo ditado pelo Enunciado 51 do FONAJE. Diante disso, pouco 

importando o momento da constituição do crédito, todos deverão se 

habilitar perante o processo da recuperação judicial, visto que, a medida 

de tramitar a recuperação judicial, com pedidos de penhora, bloqueios, 

furando preferências de créditos, poderia trazer prejuízos imensos a 

todos os envolvidos, o que, deixaria o administrador judicial à mercê de 

inúmeros juízos nacionais, todos a atacar a massa da recuperação, sem 

que nadapassasse pelo controle de caixa. Diante do exposto, nos termos 

do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este 

feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto dos 

Gaúchos-MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-52.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 

1000060-52.2019.8.11.0019. REQUERENTE: JOCELIA PEREIRA SANTANA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Relatório Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – 

VIVO em face de suposta omissão e obscuridade existente na sentença 

de id 22872096, no que tange a eficácia probatória das telas sistêmicas, 

como provas da relação contratual supostamente existente entre as 

partes, e consequente inexistência da ocorrência dos danos morais. Por 

fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o necessário relatório. 2. 

Fundamentação Inicialmente, antes de qualquer outra digressão jurídica, 

importa consignar que os Embargos de Declaração são tempestivos, tendo 

como escopo sanar a omissão e obscuridade ventilada pela parte 

embargante. Nesse sentido, o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Pois bem, reportando-se ao vício narrado nos presentes 

embargos, atentando-se aos pressupostos de cabimento do recurso 

manejado, vê-se que não merece acolhimento, eis que, inexistem omissão 

e/ou obscuridade na fundamentação da supracitada sentença. Assim, não 

se vislumbra a omissão e obscuridade ventilada pela parte sucumbente, 

uma vez que não houve incoerência lógica entre a fundamentação da 

sentença e sua conclusão, tendo o Magistrado sentenciante entendido, 

antes o conjunto probatório apresentado no feito, pela parcial procedência 

da demanda, com a condenação da embargante no pagamento da 

indenização dos danos morais. Ademais, pretende a parte recorrente 

reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da 

espécie recursal manejada. Consigno, portanto, que o que pretende a 

embargante é a rediscussão de mérito, ou seja, a rediscussão de 

entendimentos, a qual não encontra palco em sede de embargos 

declaratórios. A propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça em casos semelhantes, consoante decisão que segue 

abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o 

embargante visa à reforma do julgado que afastou a isenção do 

recolhimento de custas para as entidades de fiscalização profissional. 4. 

Embargos de Declaração rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 

1338247 RS 2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 30/09/2013, destaque acrescido) Por estas considerações, resta 

evidente a impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois 

pretende a Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. 3. 

Dispositivo “Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela requerente, por não visualizar qualquer 
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omissão e/ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 27 de janeiro de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001552-56.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. 

REQUERIDO: DENILSON ARAUJO DA SILVA CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, com pedido liminar, em face de DENILSON ARAÚJO 

DA SILVA, devidamente qualificados. Argumentou a parte autora que 

concedeu ao requerido financiamento no valor de R$ 210.050,00 

(duzentos e dez mil e cinquenta reais), sendo o requerido integrante do 

grupo/cota de consórcio nº 7001/100, garantido por alienação fiduciária, 

para ser restituído por meio de 61 (sessenta e uma) prestações mensais e 

consecutivas, com a primeira a vencer a partir de 15.09.2015. Em razão 

da contemplação da cota consorcial, o requerente adquiriu o veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT. Ocorre 

que o demandado tornou-se inadimplente desde 15.04.2019, a partir da 

prestação n.º 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (quatro mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa e 

três centavos). Assim, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo mencionado. Juntou os documentos de fls. 09/69. Por meio da 

decisão de fls. 70/71, foi deferido o pedido liminar, sendo o bem 

apreendido em 22.11.2019, na Comarca de Cuiabá/MT (fl. 80). Às fls. 

82/89, o requerido apresentou contestação, informando a quitação do 

débito, na qual apresentou comprovante de pagamento no montante de R$ 

47.391,02 – fls. 90/91. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, julga-se 

antecipadamente o feito, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, como também inexistindo preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade e interesse, passo ao exame do 

mérito da causa. Trata-se de ação de busca e apreensão em que se 

objetiva a restituição do veículo Mercedes Benz, cor branca, placa 

NJH-4413/MT, em razão da inadimplência desde 15.04.2019, a partir da 

prestação nº 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 

três centavos). A parte requerida contestou alegando a perda do objeto 

da presente demanda, uma vez que ciente da apreensão do veículo, 

quitou o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, bem como que 

se encontrava inadimplente apenas com uma parcela do contrato e 

concluiu que figurou no caso em tela o instituto do adimplemento 

substancial. Pois bem. Da análise detida dos autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerida em relação ao alegado descabimento da 

ação de busca e apreensão, uma vez que, primeiramente, foi enviada em 

seu endereço, a notificação extrajudicial, sendo certo que apenas efetivou 

o pagamento da parcela atrasada após ser notificado (06/06/2019). 

Quanto à teoria do adimplemento substancial, denota-se inexistir respaldo 

legal a ensejar sua aplicação, uma vez que configuraria verdadeiro 

incentivo ao inadimplemento das parcelas contratuais restantes, com o 

evidente propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por 

outras vias judiciais, contrariando assim o consagrado princípio da boa-fé 

contratual e, ainda, obstando a utilização da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-Lei nº 911/69. Nesse sentido, veja-se o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA 

LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (…). 2. A Segunda Seção do STJ, 

no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária 

regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969 (REsp 1622555/MG, Relator para o 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. 

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ, 4ª Turma, AgInt 

no REsp nº 1698348/DF, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, data do 

julgamento: 01/03/2018). Assim, o pagamento da maior parte das parcelas 

não é capaz de afastar as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, 

que permite o manejo da ação de busca e apreensão em caso de 

inadimplência. Por outro lado, verifica-se que o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido em 22.11.2019 e o débito no valor de R$ 

47.391,02(quarenta e sete mil, trezentos e noventa um reais e dois 

centavos), descrito na inicial, foi depositado judicialmente em 04.12.2019, 

ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem 

apreendido deve ser restituído ao devedor fiduciante/requerido. Nesse 

sentido, o julgado: “RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO 

DA MORA NO PRAZO ESTABELECIDO – VENDA ANTECIPADA DO BEM – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DA 

MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 - POSSIBILIDADE – 

MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento integral do débito 

foi efetuado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pois a liminar foi 

concedida em 09/06/2014, segundo fl. 32, o mandado de busca e 

apreensão cumprido em 09/04/2014, conforme fl. 46 e o pagamento 

realizado em 14/07/2014 (fl.44); 2. Configura-se válida a purgação da 

mora realizada pela Apelada/devedora, que efetuou o pagamento dentro 

de 05 (cinco) dias, bem como devida a aplicação da multa cominada à 

Apelante/credora, por ter vendido o bem antecipadamente (...).” (TJMT, Ap 

23158/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017). Outrossim, o banco 

requerente impugnou a contestação, alegando que o valor depositado 

revela-se insuficiente, pois não consta as devidas atualizações, não tendo 

efeitos para purgação da mora. Entretanto, o pagamento da integralidade 

da dívida pendente na ação de busca e apreensão, com fundamento no § 

2º do art. 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui 

honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, mas somente os 

valores apresentados pelo credor na inicial. In casu, o banco requerente 

cobrava na inicial o montante de R$ 47.391,02 (quarenta e sete mil, 

trezentos e noventa um reais e dois centavos), e o requerido depositou 

judicialmente o referido valor, motivo pelo qual entendo que ocorreu a 

purgação da mora. Sobre o tema, o precedente jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 

Nº 911/69. APLICAÇÃO DA LEI 10.931/2004. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da integralidade da dívida pendente na 

ação de busca e apreensão, com fundamento no §2º do art. 3º do Decreto 

Lei nº 911/1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas 

iniciais. Precedentes desta eg. Corte. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, Apelação (CPC) 

5344522-76.2017.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 21/08/2018, DJe de 21/08/2018). ANTE O 

EXPOSTO, com base na motivação supra, EXTINGO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, 

para consolidar nas mãos da parte requerida, o bem apreendido nos 

autos, em razão da purgação da mora e, por consequência, revogo a 

liminar deferida no feito. Por consequência, determino a imediata 

expedição de mandado para restituição do veículo descrito no feito ao 

requerido. Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 dias, 

fornecer aos autos conta bancária para transferência do valor depositado 

judicialmente. Com a expedição do alvará eletrônico, proceda-se o banco 

requerente, no prazo de 10 dias, a baixa no gravame do veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT, CHASSI 

9BM695302AB698761, RENAVAM n. 197717594. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta 
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às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001552-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001552-56.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A. 

REQUERIDO: DENILSON ARAUJO DA SILVA CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/A ajuizou ação de busca e apreensão pelo 

Decreto-Lei n. 911/69, com pedido liminar, em face de DENILSON ARAÚJO 

DA SILVA, devidamente qualificados. Argumentou a parte autora que 

concedeu ao requerido financiamento no valor de R$ 210.050,00 

(duzentos e dez mil e cinquenta reais), sendo o requerido integrante do 

grupo/cota de consórcio nº 7001/100, garantido por alienação fiduciária, 

para ser restituído por meio de 61 (sessenta e uma) prestações mensais e 

consecutivas, com a primeira a vencer a partir de 15.09.2015. Em razão 

da contemplação da cota consorcial, o requerente adquiriu o veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT. Ocorre 

que o demandado tornou-se inadimplente desde 15.04.2019, a partir da 

prestação n.º 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (quatro mil, quatrocentos e noventa nove reais e noventa e 

três centavos). Assim, requereu liminarmente a busca e apreensão do 

veículo mencionado. Juntou os documentos de fls. 09/69. Por meio da 

decisão de fls. 70/71, foi deferido o pedido liminar, sendo o bem 

apreendido em 22.11.2019, na Comarca de Cuiabá/MT (fl. 80). Às fls. 

82/89, o requerido apresentou contestação, informando a quitação do 

débito, na qual apresentou comprovante de pagamento no montante de R$ 

47.391,02 – fls. 90/91. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, julga-se 

antecipadamente o feito, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, como também inexistindo preliminares e estando presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade e interesse, passo ao exame do 

mérito da causa. Trata-se de ação de busca e apreensão em que se 

objetiva a restituição do veículo Mercedes Benz, cor branca, placa 

NJH-4413/MT, em razão da inadimplência desde 15.04.2019, a partir da 

prestação nº 44, importando o débito das parcelas em aberto no valor de 

R$ 9.499,93 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 

três centavos). A parte requerida contestou alegando a perda do objeto 

da presente demanda, uma vez que ciente da apreensão do veículo, 

quitou o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, bem como que 

se encontrava inadimplente apenas com uma parcela do contrato e 

concluiu que figurou no caso em tela o instituto do adimplemento 

substancial. Pois bem. Da análise detida dos autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerida em relação ao alegado descabimento da 

ação de busca e apreensão, uma vez que, primeiramente, foi enviada em 

seu endereço, a notificação extrajudicial, sendo certo que apenas efetivou 

o pagamento da parcela atrasada após ser notificado (06/06/2019). 

Quanto à teoria do adimplemento substancial, denota-se inexistir respaldo 

legal a ensejar sua aplicação, uma vez que configuraria verdadeiro 

incentivo ao inadimplemento das parcelas contratuais restantes, com o 

evidente propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por 

outras vias judiciais, contrariando assim o consagrado princípio da boa-fé 

contratual e, ainda, obstando a utilização da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-Lei nº 911/69. Nesse sentido, veja-se o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA 

LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (…). 2. A Segunda Seção do STJ, 

no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária 

regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969 (REsp 1622555/MG, Relator para o 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. 

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ, 4ª Turma, AgInt 

no REsp nº 1698348/DF, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, data do 

julgamento: 01/03/2018). Assim, o pagamento da maior parte das parcelas 

não é capaz de afastar as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, 

que permite o manejo da ação de busca e apreensão em caso de 

inadimplência. Por outro lado, verifica-se que o mandado de busca e 

apreensão foi cumprido em 22.11.2019 e o débito no valor de R$ 

47.391,02(quarenta e sete mil, trezentos e noventa um reais e dois 

centavos), descrito na inicial, foi depositado judicialmente em 04.12.2019, 

ou seja, dentro do prazo legal de cinco dias, motivo pelo qual o bem 

apreendido deve ser restituído ao devedor fiduciante/requerido. Nesse 

sentido, o julgado: “RAC - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO 

DA MORA NO PRAZO ESTABELECIDO – VENDA ANTECIPADA DO BEM – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DA 

MULTA DO ARTIGO 3º, § 6º DO DECRETO LEI 911/69 - POSSIBILIDADE – 

MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONFORME SENTENÇA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento integral do débito 

foi efetuado dentro do prazo de 05 (cinco) dias, pois a liminar foi 

concedida em 09/06/2014, segundo fl. 32, o mandado de busca e 

apreensão cumprido em 09/04/2014, conforme fl. 46 e o pagamento 

realizado em 14/07/2014 (fl.44); 2. Configura-se válida a purgação da 

mora realizada pela Apelada/devedora, que efetuou o pagamento dentro 

de 05 (cinco) dias, bem como devida a aplicação da multa cominada à 

Apelante/credora, por ter vendido o bem antecipadamente (...).” (TJMT, Ap 

23158/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017). Outrossim, o banco 

requerente impugnou a contestação, alegando que o valor depositado 

revela-se insuficiente, pois não consta as devidas atualizações, não tendo 

efeitos para purgação da mora. Entretanto, o pagamento da integralidade 

da dívida pendente na ação de busca e apreensão, com fundamento no § 

2º do art. 3º do Decreto Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, não inclui 

honorários advocatícios, despesas e custas iniciais, mas somente os 

valores apresentados pelo credor na inicial. In casu, o banco requerente 

cobrava na inicial o montante de R$ 47.391,02 (quarenta e sete mil, 

trezentos e noventa um reais e dois centavos), e o requerido depositou 

judicialmente o referido valor, motivo pelo qual entendo que ocorreu a 

purgação da mora. Sobre o tema, o precedente jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 

Nº 911/69. APLICAÇÃO DA LEI 10.931/2004. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. O pagamento da integralidade da dívida pendente na 

ação de busca e apreensão, com fundamento no §2º do art. 3º do Decreto 

Lei nº 911/1969, não inclui honorários advocatícios, despesas e custas 

iniciais. Precedentes desta eg. Corte. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, Apelação (CPC) 

5344522-76.2017.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª 

Câmara Cível, julgado em 21/08/2018, DJe de 21/08/2018). ANTE O 

EXPOSTO, com base na motivação supra, EXTINGO o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, 

para consolidar nas mãos da parte requerida, o bem apreendido nos 

autos, em razão da purgação da mora e, por consequência, revogo a 

liminar deferida no feito. Por consequência, determino a imediata 

expedição de mandado para restituição do veículo descrito no feito ao 

requerido. Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 dias, 

fornecer aos autos conta bancária para transferência do valor depositado 

judicialmente. Com a expedição do alvará eletrônico, proceda-se o banco 

requerente, no prazo de 10 dias, a baixa no gravame do veículo 

MERCENDES BENZ L1620, COR BRANCA, PLACA NUH-4413/MT, CHASSI 

9BM695302AB698761, RENAVAM n. 197717594. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atenta 

às disposições do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001552-56.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS OAB - MT15307-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001552-56.2019.8.11.0059 POLO PASSIVO: DENILSON 

ARAUJO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, DA PARTE 

ACIMA QUALIFICADA, PARA PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA POSSIBILITANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001296-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO WG LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, sendo R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001789-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE ABREU MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ SALOMÃO RODRIGUES CARVALHO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001789-90.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da manifestação ministerial de ID 

28273111, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 27 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 52733 Nr: 2344-03.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - 

OAB:19833, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil .

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim, Telma dos 

Santos Tenorio de Amorim, Tainara Silva Amorim, Nylessa Tenorio de 

Amorim, Rosany Silva de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA: Certifico que, nos termos 

do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento 

da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação nos autos, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do último endereço indicado 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 86150 Nr: 6872-75.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para 

apresentar manifestação em relação ao teor da certidão do oficial de 

justiça, juntada na ref. 62, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo o 

regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 74067 Nr: 5259-54.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA BRASILINA DA SILVA, Jorge Humberto 

Rossetti Saldanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 713 de 792



 Considerando o parcelamento dos débitos e escoamento do prazo 

informado na petição de Ref 16, impulsiono os autos a fim de intimar a 

exequente para se manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75093 Nr: 5725-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA RIBEIRO ME, Gilvan da Silva 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de Ref 4, e considerando o resultado infrutífero 

das diligências citatórias, impulsiono os autos a fim de proceder a citação 

do executado por edital.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75093 Nr: 5725-48.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DA SILVA RIBEIRO ME, Gilvan da Silva 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN DA SILVA RIBEIRO ME, CNPJ: 

08476769000192 e atualmente em local incerto e não sabido GILVAN DA 

SILVA RIBEIRO, Cpf: 64128075272, Rg: 3430568-6175201, Filiação: Maria 

Pimentel da Silva Ribeiro e Pedro Gomes Ribeiro, data de nascimento: 

25/10/1976, brasileiro(a), natural de Pium-TO, casado(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILVAN DA SILVA RIBEIRO 

ME e GILVAN DA SILVA RIBEIRO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR 

OPERAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

14030/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2016

 - Valor Total: R$ 24.934,25 - Valor Atualizado: R$ 22.667,50 - Valor 

Honorários: R$ 2.266,75

Despacho/Decisão: Cite-se a parte Executada, pelas sucessivas 

modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 

6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o principal, acrescido 

de juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, observando-se para a citação, as disposições 

insertas no artigo 8° da mencionada Lei.Se o aviso de recebimento não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça e, se essa modalidade 

também restar frustrada, considerando que foi pedida a citação por edital, 

fica desde logo deferida.O edital de citação será afixado na sede do Juízo, 

publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente 

judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a 

indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a 

quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no 

Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.Na 

hipótese de pronto pagamento ou não oferecimento de embargos, arbitro 

os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Havendo nomeação de bem (s) à penhora, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de 10 (dez) dias, e havendo 

concordância, reduza-a a termo, intimando-se em seguida a parte 

Executada para subscrever-no em igual prazo.Não havendo pagamento, 

nem oferecimento de bens à penhora ou concordância com a nomeação 

eventualmente feita pela parte Executada, de que trata o artigo 9° da Lei n° 

6.830/80, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a Execução, ressaltando que a penhora poderá recair em 

quaisquer bens dela, exceto os que a lei declare absolutamente 

impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora ser intimada 

pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de embargos com as 

advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais.Após, proceda-se 

à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre a qual deverão as 

partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Se necessário, 

expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) dias, enviando-se à 

Imprensa Oficial para publicação.Garantido o Juízo, tanto na forma do 

parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte Executada poderá, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer embargos. Caso decorra 

o prazo para oferecimento de Embargos do Devedor, dê-se vistas à parte 

Exequente.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 24 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 78740 Nr: 2179-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. GONCALVES ME, José Henrique 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso no prazo de suspensão do feito, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte exequente para que se manifeste em 

prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 84541 Nr: 5804-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CAMARGO NOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de Ref 4, e considerando os resultados 

infrutíferos das diligências citatórias, impulsiono os autos a fim de 

proceder a citação do executado por edital.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 84541 Nr: 5804-90.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO CAMARGO NOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIVINO CAMARGO NOTTO, Cpf: 
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22885242191. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/06/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de DIVINO CAMARGO NOTTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de POLUIÇÃO AMBIENTAL - QUEIMADA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6585/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/05/2017

 - Valor Total: R$ 61.702,22 - Valor Atualizado: R$ 56.092,93 - Valor 

Honorários: R$ 5.609,29

Despacho/Decisão: DESPACHOConsiderando a publicação da Portaria nº 

1635, em 19 de dezembro de 2019, a qual revogou, a partir de 07 de 

janeiro de 2020, a Portaria nº 1279-PRES, de 27 de setembro de 2019, em 

que designava este magistrado para responder pela Comarca de Porto 

Alegre do Norte, determino a devolução dos autos à secretária para as 

devidas providências, devendo ser promovida nova conclusão com a 

entrada em exercício do magistrado designado para jurisdicionar nesta 

unidade judiciária.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 24 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 174-19.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyagu Rodrigues Flor Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Tendo em vista o ter de certidão de ref. 148, intime-se o acusado 

pessoalmente para, em 48 horas, constituir novo defensor.

 Caso não constitua, independentemente de nova conclusão, nomeio o 

advogado, Dr. Matheus Roos, OAB/MT n. 19.739-O, para atuar em sua 

defesa, o qual deverá ser intimado da presente nomeação, bem como para 

tomar as medidas necessárias no feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124336 Nr: 59-27.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone com o advogado Dr.Nelton 

Schwingel, nomeado para patrocinar a defesa dativa dos réus, bem como 

para intimá-lo acerca da referida nomeação, oportunidade em que o douto 

advogado disse que aceita o encargo, ficando ciente, para apresentar 

resposta à acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 174-19.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyagu Rodrigues Flor Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 CERTIFICO e dou fé que contactei por telefone com o advogado 

Dr.Matheus Ross, OAB/MT 19.739 - O, nomeado para patrocinar a defesa 

dativa do réu, bem como para intimá-lo acerca da referida nomeação, 

oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o encargo, 

ficando ciente, para apresentar alegações finais no prazo legal.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-84.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza em decisão de ID 27360580, impulsiono o 

feito com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu 

Advogado constituído, para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de juntar aos autos comprovante de hipossuficiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-69.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA COSTA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, impulsiono o feito com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu Advogado 

constituído, para emendar a inicial colacionando aos autos os 

comprovantes de hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos da decisão de Id. 27360901.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA TOMICHA DOS SANTOS OAB - 011.302.111-93 

(REPRESENTANTE)

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Procedo à intimação da parte autora, através de seus Advogados 

constituídos, para que impulsione o feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-95.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA TOMICHA DOS SANTOS OAB - 011.302.111-93 

(REPRESENTANTE)

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Procedo à intimação da parte autora, através de seus Advogados 

constituídos, para que impulsione o feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 828-83.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387

 10.Em face do exposto, dispensada aludida audiência e o depoimento de 

testemunhas para comprovação de lapso temporal de separação, 

considerando a nova redação conferida ao §6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, para fins de DECRETAR o divórcio das 

partes, nos termos do art. 487, I do CPC, EXTINGUINDO o presente feito 

com resolução de mérito.11.Considerando os trabalhos desenvolvidos 

pelo ilustre causídico nomeado à fl.08, de acordo com a tabela de 

honorários da OAB, arbitro o valor de 05 (cinco) URH’s a título de 

honorários advocatícios em favor de Márcio Roberto Cruz OAB/MT 24328, 

bem como para o douto advogado Rafael Herrera de Oliveira OAB/MT 

18387 nomeado à fl.40, arbitro o importe de 2 (dois) URH’s a título de 

honorários advocatícios, devendo os valores serem executados em face 

do Estado de Mato Grosso. 12.Expeçam-se as respectivas Certidões de 

Crédito em favor dos causídicos.13.Sem sucumbência, ante a gratuidade 

deferida e natureza da demanda.14.Transitada em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para averbação junto aos 

ofícios competentes.15.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 16.Após, 

cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos as baixas e 

anotações de estilo.17.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 07 de novembro 

de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 55806 Nr: 486-77.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. 55806 [nº 486-77.2015.811.0098]

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Hélio Mariano, dando-o como incurso nas 

sanções penais do art. 306 do CTB.

O acusado se beneficiou com a Suspensão Condicional do Processo em 

24/07/2017 (fl. 78);

O Ministério Público pugnou pela prorrogação do período de prova tendo 

em vista que remanescem comparecimentos mensais para o cumprimento 

integral das condições entabuladas (fls. 96/96-vº).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

De pronto, suspendo a decisão referente ao levantamento dos valores da 

fiança, eis que o acusado efetuou pagamentos diretamente à instituição, 

remanescendo tão somente o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) 

reais para quitar o valor da fiança.

Pois bem, na toada da cota ministerial de fls. 96/96-vº, determino a 

continuidade da suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, por mais 20 (vinte) meses, devendo o acusado ser intimado 

para dar continuidade aos comparecimentos mensais remanescentes, bem 

como para efetuar o último pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais).

Não sendo encontrado para intimação ou certificada a desídia quanto ao 

comparecimento mensal, vistas ao Ministério Público para se manifestar no 

que entender de direito com o prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, vistas ao Ministério Público para se manifestar no que 

entender de direito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 706-07.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Gleique de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos cód. 60560 [nº 706-07.2017.811.0098]

Vistos.

AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão.

Efetivada a prisão determinada às fls. 109/111, conclusos para 

designação de audiência de justificação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67484 Nr: 1243-32.2019.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo Suquerê Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 “Vistos. (I) Defiro o pedido da defesa para que junte substabelecimento 

no prazo de 05 (cinco) dias. (II) DERTEMINO que se oficie o comando da 

PM para que informe em qual Batalhão Rafael Rodrigues de Araújo está 

lotado, expedindo-se a competente carta precatória após com urgência. 

Após CONCLUSOS. Cumpra-se expedindo o necessário. Saem os 

presentes intimados. ”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67372 Nr: 1168-90.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB, JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. (I) DEFIRO o pedido de juntada de documentos referentes à vida 

escolar da menor Júlia, bem como DETERMINO novamente que se oficie as 

escolas, conforme á feito na solenidade anterior, sob pena de 

responsabilização do(a) Gestor(a)., fixando prazo improrrogável de 24 

(vinte e quatro) horas para resposta. (II) DETERMINO, também, que se 

oficie o médico psiquiátrica Dr. Alberto Augusto Iglesias Ferreira para junte 

no prazo de 05 (cinco) dias os relatórios médicos respectivos da menor 

Júlia. (II) Aportando aos autos resposta, DIGAM as partes em 05 (cinco) 

dias, oportunidade em que, caso não haja mais diligencias a serem 

pugnadas, dou por encerrada a instrução criminal, apresentem memoriais 

escritos. Se outro cenário, CONCLUSOS. Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 1383-71.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro de Paula Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Cód. 59175 [nº 1383-71.2016.811.0098]

Vistos.

Sem delongas, devidamente citado o acusado alegou hipossuficiência, e 

os causídicos anteriormente nomeados declinaram da competência, pelo 

que nomeio o douto causídico Dr. Márcio Roberto Cruz, para patrocinar a 

sua defesa, por inexistir núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, 

consignando-se que os honorários serão arbitrados ulteriormente, quando 

da prolação da sentença.

Intime-se o causídico para apresentar resposta à acusação no prazo de 

10 (dez) dias, momento em que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse à defesa do acusado, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário 

requerer suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

No mais, DETERMINO acompanhamento quinzenal da vítima, pela equipe 

interdisciplinar do juízo, pelo período de 2 (dois) meses, com o fito de aferir 

se fora vítima do crime sexual e, em caso positivo, quais os impactos a 

sua vida, enviando relatório ao término de cada atendimento.

 CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53041 Nr: 1114-37.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano da Silva Cebalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A/MT, 

Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:17486-OAB/MT, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA AFIM DE 

QUE POSSA MANIFESTAR NOS AUTOS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DO 

PERITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 486-14.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Pinto da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Monteiro de Souza Vaillant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121-O, Jean Dias Ferreira - OAB:25088/O, Vanessa Venturoli 

Caldeira - OAB:26487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR ENDEREÇO DO REQUERIDO LEANDRO MONTEIRO DE 

SOUZA VAILLANT, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 917-72.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosa 

Dolores Duranti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Novais de Araújo, Luciano da Cunha 

Gonçalves, José Rodrigo do Nascimento Duranti, Maico Marcelo Machado, 

Antonio de Andrade Ferreira, Leidiane Santiago Silva, Gedário Liberto de 

Jesus, Cícero da Silva, Amanda Silva Zanre Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON SANTIAGO ARAGÃO - 

OAB:25833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789/MT, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 Por todo o exposto, e por entender que as prisões devem ser mantidas 

para resguardar a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação das 

prisões de Amanda Silva Zanre Brito e Leidiane Santiago Silva, e 

mantenho as prisões preventivas, por estes e pelos fundamentos 

anteriormente esposados.Com relação à manifestação sobre 

acautelamento de objetos, assiste razão ao parquet, eis que não houve 

pedido formulado especificamente por quem detém legitimidade, inclusive, 

o causídico sequer expôs por qual dos clientes está falando nos autos. 

Nessa linha, vale consignar que a instrução processual encontra-se na 

iminência de se findar, pelo que INDEFIRO o pedido de fls. 

460/461.OFICIE-SE a Comarca de Curitiba/PR, solicitando informações 

sobre o cumprimento da missiva expedida às fls. 373/374, dando conta de 

que é a única oitiva remanescente ao fim da instrução processual, que 

cuida-se de processo com réu preso, bem como a data da remessa da 

deprecata.Com o aporte da missiva, cumpra-se o remanescente da 

decisão de fls. 412/412-vº.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 56499 Nr: 954-41.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 “Vistos. (I) Haja vista que as testemunhas foram devidamente inquiridas, 

bem como o acusado foi interrogado, dou por encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos às partes para apresentarem 

memoriais escritos, com o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar 

pelo Ministério Público, após conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 55228 Nr: 110-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rafael Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 “Vistos. (I) Haja vista a ausência de causídico, e a aquiescência do 

acusado, nomeio o douto causídico Dr. Márcio Roberto Cruz para o ato, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, 

expeça-se a competente certidão. (II) Haja vista que as testemunhas 

foram devidamente inquiridas, bem como o acusado foi interrogado, dou 

por encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às 

partes para apresentarem memoriais escritos, com o prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público, após conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 60441 Nr: 632-50.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Maria Lima Pereira - 

OAB:OAB/MT 22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 “Vistos. (I) Homologo a desistência da testemunha Leni Martins. (II) Haja 

vista que as testemunhas foram devidamente inquiridas, bem como o 
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acusado foi interrogado, dou por encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos às partes para apresentarem memoriais 

escritos, com o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo 

Ministério Público, após conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67773 Nr: 1434-77.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Pereira Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O

 “Vistos. (I) Homologo a desistência da testemunha Rodnei Ramos da Silva. 

(II) Haja vista que as testemunhas foram devidamente inquiridas, bem 

como o acusado foi interrogado, dou por encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos às partes para apresentarem 

memoriais escritos, com o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar 

pelo Ministério Público, após conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 61335 Nr: 1119-20.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Nascimento Duranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos cód. 61335 [nº 1119-20.2017.811.0098].

Vistos.

Tomando em conta a certidão de fl. 248, e os documentos de fls. 251/253, 

decorrido o prazo da intimação por edital, não havendo outros herdeiros, 

proceda-se com a restituição da fiança para a agência 4651, conta 

poupança 00012874-3, Caixa Econômica Federal, operação 013 em nome 

de Jéssica Veiga Portilho Fernandes, eis que é genitora da herdeira de 

José Ricardo Nascimento Duranti.

CUMPRA-SE expedindo o necessário, e, de tudo cumprido e certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62820 Nr: 374-06.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Souza Punharque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio Rosa - 

OAB:MT/4153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66743 Nr: 753-10.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Souza Valadão, Reginaldo Damião da Silva 

Souza, Camila Augusta de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA, 

Cpf: 70293285152, Rg: 21143994, Filiação: Celia Regina de Oliveira Silva e 

José Rubens da Silva, data de nascimento: 23/11/1985, brasileiro(a), 

solteiro(a), doméstica, Telefone 065996684320. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ILTON SOUZA 

VALADÃO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções penais dos delitos previstos nos arts. 155, caput (furto simples), 

c/c 155, §2º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), c/c 155, §

§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo 

concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art. 61, I, (reincidência) 

todos do Código Penal, em concurso material de delitos; Bem como para 

CONDENAR o réu REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais dos delitos 

previstos nos arts. 155, caput (furto simples), c/c 180, caput (receptação 

simples), c/c 155, §§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso noturno e 

qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art. 61, I, 

(reincidência), todos do Código Penal, em concurso material de delitos; E 

também, para CONDENAR a ré CAMILA AGUSUTA DE OLIVEIRA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos, como incursa nas sanções penais do 

delito previsto no art. 155, §§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso 

noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal, na 

forma tentada.Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu ILTON 

SOUZA VALADÃO, nos termos do art. 68 do Código Penal. •Do crime de 

furto simples (art. 155, caput, do Código Penal):Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a 

condenação apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez 

que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que as circunstâncias não merecem valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime.Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 

01 (um) ano de reclusão.Não há atenuantes a serem consideradas, 

contudo, reconheço a agravante de reincidência, uma vez que o réu 

possui uma condenação penal transitada em julgado antes do cometimento 

dos fatos em comento, que ensejou o executivo nº 

1518-15.2018.811.0098, que tramita nesta Comarca de Porto 

Esperidião/MT, sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, 

tornando-a hábil à configuração da reincidência, o que se denota da folha 

de antecedentes criminal, bem como do extrato dos andamentos 

processuais publicados no site do e. TJMT, pelo que agravo a reprimenda, 

e chego à pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão.Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena pelo que 

torno a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão definitiva.Em 

atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data 

dos fatos.•Do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 

155, §2º, IV, do Código Penal):Em atenção ao disposto no art. 59 do 

Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à 

espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o 

réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a condenação 

apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; poucos 

elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade 

do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime 

restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio 
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alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do 

crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão 

punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram 

normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, 

de modo que as circunstâncias não merecem valoração negativa; o 

comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Desta 

forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 02 

(dois) anos de reclusão.Não há atenuantes a serem consideradas, 

contudo, reconheço a agravante de reincidência, uma vez que o réu 

possui uma condenação penal transitada em julgado antes do cometimento 

dos fatos em comento, que ensejou o executivo nº 

1518-15.2018.811.0098, que tramita nesta Comarca de Porto 

Esperidião/MT, sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, 

tornando-a hábil à configuração da reincidência, o que se denota da folha 

de antecedentes criminal, bem como do extrato dos andamentos 

processuais publicados no site do e. TJMT, pelo que agravo a reprimenda, 

e chego à pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão.Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena pelo que 

torno a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

definitiva.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.•Do crime furto majorado pelo repouso noturno e 

qualificado pelo concurso de pessoas na forma tentada (art. 155, §1º e 

§2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal):Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a 

condenação apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez 

que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que as circunstâncias não merecem valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 

02 (dois) anos de reclusão.Não há atenuantes a serem consideradas, 

contudo, reconheço a agravante de reincidência, uma vez que o réu 

possui uma condenação penal transitada em julgado antes do cometimento 

dos fatos em comento, que ensejou o executivo nº 

1518-15.2018.811.0098, que tramita nesta Comarca de Porto 

Esperidião/MT, sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, 

tornando-a hábil à configuração da reincidência, o que se denota da folha 

de antecedentes criminal, bem como do extrato dos andamentos 

processuais publicados no site do e. TJMT, pelo que agravo a reprimenda, 

e chego à pena intermediária de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão.Há a causa de aumento pelo repouso noturno, pelo que 

incremento a pena em 1/3 (um terço). Neste caso, há a diminuição de pena 

prevista ao delito tentado, que deve ser valorada no mínimo legal, qual seja 

1/3 (um terço), por entender ser o patamar ideal a ser aplicado, haja vista 

o iter criminis percorrido, eis que já haviam adentrado a casa, e as sacolas 

com os objetos a serem furtados já estavam separadas, e no momento em 

que uma já havia sido colocada para fora, ou seja, os objetos já estavam 

na posse dos acusados, e interrompeu-se a empreitada com a chegada 

da polícia, denotando uma proximidade muito grande com a consumação. 

Sopesadas a majorante e a minorante chego à pena definitiva de 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de 

dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de 

multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à data dos fatos.DO CONCURSO MATERIAL DE 

DELITOS DE ILTON SOUZA VALADÃO (art. 69 do CP):Em sendo aplicável 

a regra disciplinada no art. 69, do Código Penal (concurso material), fica o 

réu ILTON SOUZA VALADÃO condenado, definitivamente, à pena de 05 

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como à pena de 33 (trinta 

e três) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.Não obstante o somatório das penas 

fixadas tenha sido superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, o 

regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, por se tratar de réu 

reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal.In casu, 

é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, uma vez que a pena fixada foi superior a 02 (dois) 

anos, e ainda, que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 

77, I, do CP.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez 

que permaneceu solto durante toda a instrução processual, e que não se 

demonstram os requisitos do art. 312 do CPP.Passo a dosar as penas a 

serem aplicadas ao réu REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA, nos 

termos do art. 68 do Código Penal. •Do crime de receptação simples (art. 

180, caput, do Código Penal):Em atenção ao disposto no art. 59 do Código 

Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não 

ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é 

possuidor de maus antecedentes, uma vez que a condenação apta a 

ensejar tal situação será analisada como reincidência; poucos elementos 

foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, 

razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à 

vontade de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é 

punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser 

valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria 

tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, 

consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que as 

circunstâncias não merecem valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se a 

inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a 

pena-base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.Há a 

atenuante de confissão espontânea a ser valorada, contudo, igualmente 

há a agravante de reincidência, uma vez que o réu possui uma 

condenação penal transitada em julgado antes do cometimento dos fatos 

em comento, que ensejou o executivo nº 968-59.2014.811.0098, que 

tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, sem que tenha havido o 

cumprimento integral da pena, tornando-a hábil à configuração da 

reincidência, o que se denota da folha de antecedentes criminal, bem 

como do extrato dos andamentos processuais publicados no site do e. 

TJMT, pelo que compenso-as ante o caráter preponderante de ambas e 

chego à pena intermediária de um ano de reclusão.Inexistem causas de 

aumento ou de diminuição de pena pelo que torno a pena de 01 (um) ano 

de reclusão definitiva.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da 

pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.•Do crime de furto qualificado pelo concurso de 

pessoas (art. 155, §2º, IV, do Código Penal):Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a 

condenação apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez 

que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que as circunstâncias não merecem valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 

02 (dois) anos de reclusão.Há a atenuante de confissão espontânea a ser 

valorada, contudo, igualmente há a agravante de reincidência, uma vez 

que o réu possui uma condenação penal transitada em julgado antes do 

cometimento dos fatos em comento, que ensejou o executivo nº 

968-59.2014.811.0098, que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, 

sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, tornando-a hábil à 

configuração da reincidência, o que se denota da folha de antecedentes 

criminal, bem como do extrato dos andamentos processuais publicados no 

site do e. TJMT, pelo que compenso-as ante o caráter preponderante de 

ambas e chego à pena intermediária de 02 (dois) anos de 

reclusão.Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena pelo que 

torno a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

definitiva.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 
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dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.•Do crime furto majorado pelo repouso noturno e 

qualificado pelo concurso de pessoas na forma tentada (art. 155, §1º e 

§2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal):Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a 

condenação apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez 

que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que as circunstâncias não merecem valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 

02 (dois) anos de reclusão.Há a atenuante de confissão espontânea a ser 

valorada, contudo, igualmente há a agravante de reincidência, uma vez 

que o réu possui uma condenação penal transitada em julgado antes do 

cometimento dos fatos em comento, que ensejou o executivo nº 

968-59.2014.811.0098, que tramita nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, 

sem que tenha havido o cumprimento integral da pena, tornando-a hábil à 

configuração da reincidência, o que se denota da folha de antecedentes 

criminal, bem como do extrato dos andamentos processuais publicados no 

site do e. TJMT, pelo que compenso-as ante o caráter preponderante de 

ambas e chego à pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão.Há a 

causa de aumento pelo repouso noturno, pelo que incremento a pena em 

1/3 (um terço). Neste caso, há a diminuição de pena prevista ao delito 

tentado, que deve ser valorada no mínimo legal, qual seja 1/3 (um terço), 

por entender ser o patamar ideal a ser aplicado, haja vista o iter criminis 

percorrido, eis que já haviam adentrado a casa, e as sacolas com os 

objetos a serem furtados já estavam separadas, e no momento em que 

uma já havia sido colocada para fora, ou seja, os objetos já estavam na 

posse dos acusados, e interrompeu-se a empreitada com a chegada da 

polícia, denotando uma proximidade muito grande com a consumação. 

Sopesadas a majorante e a minorante chego à pena definitiva de 02 (dois) 

anos de reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e 

ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS DE 

REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA (art. 69 do CP):Em sendo 

aplicável a regra disciplinada no art. 69, do Código Penal (concurso 

material), fica o réu REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA condenado, 

definitivamente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como à pena 

de 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à data dos fatos.Não obstante o somatório das penas 

fixadas tenha sido superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, o 

regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, por se tratar de réu 

reincidente, nos termos do art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal.In casu, 

é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem como a suspensão 

condicional da pena, uma vez que a pena fixada foi superior a 02 (dois) 

anos, e ainda, que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 

77, I, do CP.Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade haja vista a sua 

renitência delitiva, o que demonstra abalo à ordem pública, bem como 

aliado à fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, 

sendo a segregação um efeito da condenação.Passo a dosar as penas a 

serem aplicadas à ré CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA, nos termos 

do art. 68 do Código Penal. •Do crime furto majorado pelo repouso noturno 

e qualificado pelo concurso de pessoas na forma tentada (art. 155, §1º e 

§2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal):Em atenção ao disposto no 

art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a 

condenação apta a ensejar tal situação será analisada como reincidência; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez 

que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do 

crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da 

conduta delitiva, de modo que as circunstâncias não merecem valoração 

negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do 

crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 

02 (dois) anos de reclusão.Não há atenuantes nem agravantes pelo que 

chego à pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão.Há a causa de 

aumento pelo repouso noturno, pelo que incremento a pena em 1/3 (um 

terço). Neste caso, há a diminuição de pena prevista ao delito tentado, que 

deve ser valorada no mínimo legal, qual seja 1/3 (um terço), por entender 

ser o patamar ideal a ser aplicado, haja vista o iter criminis percorrido, eis 

que já haviam adentrado a casa, e as sacolas com os objetos a serem 

furtados já estavam separadas, e no momento em que uma já havia sido 

colocada para fora, ou seja, os objetos já estavam na posse dos 

acusados, e interrompeu-se a empreitada com a chegada da polícia, 

denotando uma proximidade muito grande com a consumação. Sopesadas 

a majorante e a minorante chego à pena definitiva de 02 (dois) anos de 

reclusão.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos.Tomando em conta que a pena privativa de 

liberdade foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, não havendo 

reincidência ou circunstancias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º 

do Código Penal.Substituo a pena da ré por 02 (duas) restritivas de 

direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em 

audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal.Em razão da 

substituição supra, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 

77, III, do CP).A condenada poderá apelar em liberdade, tendo em vista que 

a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e que 

ele permaneceu solto durante toda a instrução processual.Haja vista a 

nomeação de fl. 141/141-vº, em favor da causídica Dra. Francis Raiane 

Kischner, aliado à extensão dos serviços prestados, arbitro-lhe 

honorários advocatícios no importe de 05 (cinco) URH’s, a serem 

executados em face do estado de Mato Grosso. Expeça-se a competente 

certidão.Na mesma toada, haja vista a nomeação de fl. 117, em favor do 

causídico Dr. Márcio Roberto Cruz, tomando em conta os serviços 

prestados e a tabela da OAB, arbitro-lhe honorários advocatícios no 

importe de 06 (seis) URH’s. Expeça-se a competente certidão.Com relação 

aos objetos apreendidos, constantes no Auto de Apreensão de fl. 86, 

DETERMINO a sua restituição à vítima, eis que são de sua propriedade. 

INTIME-SE para que proceda com a retirada dos objetos junto à central de 

administração ou à DEPOL, com quaisquer destes que esteja, com o prazo 

de 15 (quinze) dias. Não sendo encontrado, INTIME-SE por edital, com o 

prazo de 90 (noventa) dias, escoado o prazo sem manifestação, 

DECRETO-LHES o perdimento e doação em favor da Guarda Mirim desta 

cidade de Porto Esperidião/MT.Deixo de condenar os réus nas custas e 

despesas processuais por serem pobres na forma da lei.Oportunamente, 

após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória;Observe-se a detração penal. 

c)Em cumprimento ao disposto no art. 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;P.R.I.C.Porto Esperidião/MT, 11 de novembro de 2019.Henriqueta 

Fernanda C. A. F LimaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Robson Júnior Botelho 

Davantel, digitei.

Porto Esperidião, 24 de janeiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58433 Nr: 778-28.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Ferreira Beijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O RÉU PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58700 Nr: 980-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Reis da Maia ME, Baltazar Reis da 

Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO LOCALIZOU BENS PASSIVEIS DE 

PENHORA EM DEFAVOR DOS REQUERIDOS, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 942-27.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindor Cecílio de Souza, LUCIANO FARIAS DE 

OLIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Assim, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de LINDOR CECÍLIO DE SOUZA e LUCIANO FARIAS DE 

OLIVEIRA, das incursões do art. 32 da Lei 9.605/98, tendo em vista a 

ocorrência da prescrição retroativa.Desnecessária a intimação dos 

requeridos desta extinção da punibilidade, contudo, remanesce a 

necessidade da intimação da sentença condenatória.Com relação ao 

remanescente, certificada a tempestividade (fl. 192), recebo o recurso de 

apelação feito pela defesa de Luciano Farias de Oliveira em seus efeitos 

legais.Ressalte-se que a previsão legal insculpida no §4º do art. 600 do 

Código de Processo Penal, da ao apelante o direito de arrazoar seu 

recurso em segunda instância, senão vejamos:Art. 600. Assinado o termo 

de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito 

dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de 

contravenção, em que o prazo será de três dias. (...) § 4o Se o apelante 

declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja 

arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad 

quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, 

notificadas as partes pela publicação oficial. Assim, após a juntada da 

intimação dos réus, não havendo outros recursos, remetam-se os autos 

ao e. TJMT para apreciação.Cumpra-se o remanescente da sentença de 

fls. 178/187, procedendo-se com as intimações dos réus.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Porto Esperidião/MT, 24 de 

janeiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 26533 Nr: 908-33.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Antônio Silva Araújo, Marcos Antônio 

Silva de Oliveira, Ueliton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edevard França do Amaral - 

OAB:4930/MT, Everaldo Batista Filgueira Junior - OAB:11988

 Autos cód. 26533 [nº 908-33.2007.811.0098].

Vistos.

Haja vista a certidão de trânsito em julgado, certifique nos autos se todas 

as guias de Execução Penal foram expedidas, em caso negativo, às 

providências, em caso positivo, cumpra-se o remanescente da sentença 

de fls. 284/298, com as eventuais alterações feitas pelo E. TJMT, após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51468 Nr: 979-59.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avania da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15196-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA COMPROVAR NOS AUTOS O REPASSE DO VALORES 

ATRASADDOS AO AUTOR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 1222-32.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar dos Santos Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA - OAB:17690/O

 Autos cód. 54870 [nº 1222-32.2014.811.0098].

Vistos.

Proceda-se com a juntada aos autos de todas as certidões eventualmente 

ainda não juntadas, na sequência, haja vista o decurso do prazo da SCP, 

vista ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito 

com o prazo de 10 (dez) dias.

Na sequência, vista ao causídico Silvio Luiz Gomes da Silva, haja vista que 

está representando o acusado, também com o prazo de 10 (dez) dias, 

empós conclusos.

CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 24 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada do Alvará Eletrônico em Id. 28433637, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus Advogados 

constituídos, para manifestarem quanto ao que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))
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PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada do Alvará Eletrônico em Id. 28433637, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus Advogados 

constituídos, para manifestarem quanto ao que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT13184-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada do Alvará Eletrônico em Id. 28433637, impulsiono 

o feito com a finalidade de intimar as partes, através de seus Advogados 

constituídos, para manifestarem quanto ao que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 756-33.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 Autos nº 756-33.2017.811.0098 (Código: 60678)

Vistos.

Ressai dos autos que foram procedidas várias diligências com o fito de 

intimar o acusado para proposta de suspensão condicional, porém todas 

restaram-se infrutíferas.

Logo, o acusado encontrava-se ciente da necessidade de comparecer a 

audiência outrora designada, conforme fl. 22, contudo, não compareceu a 

solenidade, nem prestou justificativa, ou manteve seu endereço atualizado 

nos autos.

Assim sendo, vejo que razão assiste ao parquet quanto a manifestação á 

fl. 61, motivo pelo qual, por força do art. 66, parágrafo único, da Lei n° 

9.099/1995, DETERMINO a remessa do feito ao Juízo Comum.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000460-77.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 30/03/2020 às 13:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-08.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CICILIO PUTENCIO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKSANDER PASOTI FOSSA OAB - SP0262323S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 30/03/2020 às 14:00 (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 3769-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPHE PEREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ALVES 

BEZERRA - OAB:22090/O

 Nos temos do Povimento 056/2007/ CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70122 Nr: 2145-39.2019.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FLORIPES DA SILVA LIMA, WLIEDE 

SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi posta em juízo, dando 

ao acusado SAMUEL FLORIPES DA SILVA LIMA como incurso na prática 

do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Na forma do artigo 56 da 

lei de regência, designo o dia 04 de fevereiro de 2020, às 14h30 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso) para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Cite-se o réu, constando as advertências 

legais.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 37603 Nr: 1263-19.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDER RUBENS NERYS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

 Compulsando os autos verifica-se que o feito aguarda tão somente a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca 

de Querência/MT.

 Deste modo, DESIGNO sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 13h (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário, haja vista que o 

acusado se encontra PRESO.

 Intime-se.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70576 Nr: 2329-92.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmo Antônio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 04 

de fevereiro de 2020, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade. Intimem-se as partes e 

testemunhas arroladas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 16312 Nr: 927-25.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida 

Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Wagner Toshio 

Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Maria Beatriz Lemos Rezek - OAB:286661

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Considerando-se determinação contida nos autos de nº 

0000017-35.2016.5.23.0026 (VT de Barra do Garças), torno sem efeito a 

decisão de REF 47 que deferiu o pedido de adjudicação dos imóveis 

penhorados.

Anote-se a penhora no rosto dos autos em desfavor da parte executada, 

determinada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barra do Garças/MT, nos 

autos de nº 0000017-35.2016.5.23.0026, procedendo-se às diligências de 

praxe.

 Comunique-se acerca desta decisão, com URGÊNCIA, via e-mail e contato 

telefônico, ao Juízo solicitante.

 Intimem-se.

 Oportunamente, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40883 Nr: 891-36.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC Gomes Souza ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP/217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte embargante, via DJE, 

através de seu advogado da r. Despacho de Ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58596 Nr: 2065-12.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHRY SUPERMERCADO LTDA, Claudiomiro 

Mattes Machry, FERNANDA SEBASTIANY MACHRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07-CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte ré, via DJE, através de seu procurador, 

para que tome ciência da Ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 1178-67.2014.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerente, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

traga aos autos os dados bancários (agência, n° da conta, CPF/CNPJ do 

titular), visando a expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30755 Nr: 767-92.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARENITA DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Requerente, via DJE, na pessoa de sua advogada, para que 

traga aos autos os dados bancários (agência, n° da conta, CPF/CNPJ do 

titular), visando a expedição de alvará.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000858-24.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000858-24.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINEI 

ROCHA PINHEIRO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação Data: 

06/03/2020 Hora: 13:00 Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 24/01/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA CD, 

S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 

78643-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19390 Nr: 715-70.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20569 Nr: 199-16.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Espólio de 

Adário Carneiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, Daniel 

Correa Beraldo, Marly Severino dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A, 

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O, ROMES DA 

MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - 

OAB:23545GO 14291MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:4415/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 1816-35.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cecília da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar o Advogado da parte autora para 

que manifeste-se em relação à Certidão do Oficial de Justiça de Ref. 67, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Conteúdo da certidão:

 "CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça, que na 

data de 18/12/19 as 17h55 e as 19h07 diligenciei ate o endereço indicado 

e não localizei o bem móvel, na data de 19/12 as 9h31 e as 12h55 retornei 

ao endereço e novamente não encontrei o bem, sendo infrutífera a busca, 

deixei de proceder com a citação e devolvo o mandado ao cartório,

Sendo realizado 4 diligencias, e estando somente 1 depositada, requer o 

deposito de 3 diligencias, totalizando o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais).

O referido é verdade e dou fé.

Ribeirão Cascalheira, 19 de dezembro de 2019.

 SEBASTIAO MARTINS JÚNIOR

 Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38162 Nr: 955-83.2015.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNGDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Impulsiono o presente feito para intimar o Nobre Advogado da parte 

autora para que tenha CIÊNCIA da sentença proferida na Ref. 65, visto 

que nas publicações no DJE anteriores não constaram o nome do 

Causídico. Sentença essa que possui o referido dispositivo:

 "[...]No mérito, o pedido é PROCEDENTE.

Com o advento da EC n° 66/2010, a decretação do divórcio independe de 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior, 

não sendo óbice a pendência acerca da obrigação alimentar ou qualquer 

partilha de bens, a teor do que dispõe o enunciado 197 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, independentemente de qualquer motivo, ninguém poderá ser 

obrigado a continuar casado com quem quer que seja. E eventual 

morosidade processual não poderá ser entendida como legítimo óbice ao 

próprio direito à felicidade.

Afinal de contas, diante do legítimo direito em xeque, despido de qualquer 

empecilho legal, não há nada que impeça a concessão deste pedido, 

intrínseco à própria Dignidade Humana.

De outro lado, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO NOME DA 

PARTE REQUERIDA, uma vez que não manifestou neste sentido, sendo 

que a revelia não autoriza que o divorciado imponha alteração de nome da 

ré revel, conforme jurisprudência do STJ.

Não há outros pedidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC, para decretar o divórcio de ROSALINA NOGUEIRA 

GONÇALVES DE PAULA e HERMOGENES GALDINO DE PAULA.

Deixo de condenar a parte requerida nas verbas da sucumbência, por não 

ter se oposto ao pedido.

 Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito.

 Após, ao arquivo".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32769 Nr: 1223-11.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André da Mata - 

OAB:10.521, DORCAS CARDOSO MORAES GONÇALVES - 

OAB:17299-A, INDYARA WINTER CAVALCANTE - OAB:16713, Kamilla 

Karen Santos Carneiro - OAB:20480-O, Leonardo André da Mata - 

OAB:9126/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar o (s) Nobre (s) Advogado (s) da 

parte requerida para que se MANIFESTE (M) no feito nos termos 

expressos na Decisão de Ref. 5: " Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 15 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Caso requerida a prova 

testemunhal, no mesmo prazo já assinalado, a manifestação deverá vir 

acompanhada do respectivo rol (art. 357, § 3°, CPC).

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 724 de 792



desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Oportunamente, conclusos para deliberação."

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-03.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 27/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-29.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 27/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-87.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI SALAZAR RUBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 27/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000828-73.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 27/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000274-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TEODORO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para que se manifeste nos autos acerca da 

contestação, de ID:28409818, no prazo legal. Rio Branco/MT, 27/01/2020. 

Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000244-40.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $21,448.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

GENILSON PEREIRA DA COSTA, Endereço: RUA SÃO PEDRO, QUADRA 

01, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: E - 

CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP, Endereço: AVENIDA 

TENENTE-CORONEL DUARTE, - ATÉ 789/790, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-500 Senhor(a): GENILSON PEREIRA DA COSTA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/01/2019 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 
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385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-03.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ESIDIO VITORAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000035-03.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:ESIDIO 

VITORAZZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELA CAROLINE 

FERREIRA MACHADO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-98.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PREISIGKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000115-98.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOAO BATISTA PREISIGKE 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de indenização por danos 

morais. Alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente 

por quatro débitos no valor de R$ 134,68 (CENTO E TRINTA E QUATRO 

REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). Afirma que não reconhece os 

referidos débitos, pois nunca contratou com a empesa. Requer ao final a 

declaração de inexistência do débito bem como a condenação pelos 

danos morais sofridos. A empresa requerida afirma que as cobranças são 

devidas pois os serviços foram contratados, requer a improcedência dos 

pedidos. Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a 

falha na prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade 

das cobranças, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação junto no id.19333556. A empresa junta aos 

autos os contratos devidamente assinados pela requerente, juntamente 

com seus documentos pessoais e as faturas comprovando a real 

utilização do plano. A requerente deixou de pagar seus débitos, 

ocasionando assim a negativação de seu nome. Assim, a empresa 

requerida comprova que houve a contratação das linhas pelo autor, não 

existindo assim qualquer falha na prestação dos serviços. Não houve 

impugnação por parte da requerente. Dessa forma restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a parte autora 

contratou os serviços da reclamada, sendo a cobrança devida. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE 

SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de R$ 1.000,00 

(um quinhentos reais), consoante art. 81, caput do CPC. Também 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, conforme o item 

5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), 

nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo deferimento do pedido 

contraposto para condenar o reclamante ao pagamento do valor de R$ R$ 

134,68 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO 

CENTAVOS) incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC 

a partir do vencimento da fatura. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-90.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000176-90.2018.8.11.0052. REQUERENTE: WALLISON PAULO AMORIM 

MOURA REQUERIDO: FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência”, em 

que a parte autora sustentou presta serviços funerários, e contratou o 

trabalho do reclamado no dia 14/07/2017 para a transformação do seu 

automóvel camionete SAVERO/VW, de cor branca, ano e modelo 

2013/2014, chassi 9BWKB05U0EP096926, placa NPK6196, em um veículo 

especial funerário, e vistoria e a certificação (documentação própria para 

veículos especiais transformados – funerários) pelo valor de R$ 13.000,00 

(treze mil reais). Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, 

mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a parcial procedência da pretensão contida 

na inicial, é medida que se impõe. A parte reclamante comprovou o total 

pagamento pela prestação de serviço de funilaria e regulamentação da 

documentação veículo, conforme Contrato de Prestação de serviço e 

funilaria para transformação de veiculo funerário juntado no id. 13110016. 

Já quanto ao pedido de danos morais, não assiste razão a parte 

reclamante uma vez que o simples descumprimento contratual não seja em 

danos morais. Coleciono entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL 

EM TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. INACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE 

DEMONSTREM OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. 01 – A 

presença do binômio necessidade/utilidade, justifica o interesse de agir do 

autor na causa em comento. 02 - A falha na prestação do serviço, 

configura inadimplemento contratual, gerando dano patrimonial. 03 – 

Apenas em situações excepcionais e quando demonstrada a real afronta 

a direito de personalidade que ultrapasse o mero dissabor, é que deve ser 

reconhecida a ocorrência de dano moral. RECURSO CONHECIDO À 

UNANIMIDADE DE VOTOS E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. 

(TJ-AL - APL: 07000512920178020038 AL 0700051-29.2017.8.02.0038, 

Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de 

Julgamento: 11/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2019) 

Ante o exposto, DECRETO a revelia da parte promovida, OPINO pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com o 

fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a 

importância de no valor de R$ 3.858,00 (três mil e oitocentos e cinquenta e 

oito reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a contar a partir do efetivo desembolso. 

Mantenho a liminar de id. 13586257. E assim o faço, com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-22.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMILDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000521-22.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE ROMILDO DA SILVA Vistos, etc. Ressai 

dos autos (id. 22881574) que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 
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produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-51.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MERIVAM MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000144-51.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MERIVAM MARIA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação declaratória 

de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais, a qual alega 

a parte autora que ao verificar no site do DETRAN encontrou registro de 

penhora vinculado ao seu automóvel, por dívida que desconhece. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A parte 

promovente não reconhece a dívida apontada, pois alega que a penhora 

se referia a dívida de pessoa jurídica AUTO POSTO LTDA, e que não 

conhece a o sócio Sr. Josemar da Silva Ribeiro, pessoa totalmente 

desconhecida da autora. A requerida, por sua vez, além de demonstrar 

relação contratual com a requerente, indicou como o débito foi gerado, e 

que originou a penhora. Restou comprovado que o contrato foi celebrado 

entre o Banco do Brasil e a empresa AUTO POSTO CABAÇAL, tem como 

garantia a fiança do proprietário e sua esposa Sra. MERIVAM MARIA 

RIBEIRO, ora Reclamante, que deu em garantia em alienação fiduciária de 

02 veículos, conforme contrato juntado no id. 19234576. A reclamada 

ainda juntou Certidão de Casamento no id. 19234575, documentos que não 

foram impugnados pela reclamante. Por isso, a parte promovente não 

apresentou impugnação à defesa, que ré trouxe aos autos, documento 

comprovando o vínculo jurídico entre ambas, posto que totalmente 

divergente da narrativa na inicial, em que apenas afirma que “Conforme 

denota-se da documentação acostada, fora inserido no bem da autora 

como garantia de uma dívida de uma Pessoa Jurídica, qual seja, AUTO 

POSTO CABAÇAL LTDA, pessoa esta, que nada tem a ver com a relação 

jurídica anterior, já que, o proprietário anterior tratava-se de JOSEMAR DA 

SILVA RIBEIRO” (petição inicial id. 18281583) Portanto, considerando que 

a promovente é coobrigada ao pagamento conforme certidão de 

casamento em regime de comunhão parcial de bens, não há que se falar 

na declaração de inexistência destes. Tampouco por consequência há 

que se falar em indenização por danos morais, e a divida é legitima. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a constrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Dessa 

forma, inviável e improcedente os pedidos de declaração de inexistência 

de débito e indenização por dano extrapatrimonial. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela 

CONDENAÇÃO do reclamante por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), consoante art. 81, caput do CPC. Também 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais, conforme o item 

5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-44.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILTON MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000526-44.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: AMARILTON MOREIRA Vistos, etc. Ressai dos 

autos (id. 22882095) que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 
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direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-66.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000046-66.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Ressai dos 

autos (id. 18598823) que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-47.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA SANCHES GEROLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DIAS MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000207-47.2017.8.11.0052. REQUERENTE: SILVIA CRISTINA SANCHES 

GEROLIM REQUERIDO: JOSE ROBERTO DIAS MONTEIRO Vistos, etc. 

Ressai dos autos (id. 23518104) que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 
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Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-14.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000291-14.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARCO VINICIO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de declaração de 

inexistência de débito, cobrança indevida e indenização por danos morais. 

Alega o requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada por um débito no valor de R$194,13 (Cento e noventa e quatro 

reais e treze centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. 

Requer assim, a declaração de inexistência do débito bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma 

que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição de cartão de 

crédito. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são indevidas, e 

principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. 

Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas instituições 

promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que comprove que 

o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa não anexa 

nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, 

nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Se valendo 

apenas de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, 

contudo a tela sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, 

não é prova eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) No entanto, quando 

aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. Conforme 

extrato anexado a inicial o reclamante possui negativação anterior e 

posterior em seu nome. Neste sentido segue determinação do STJ, “in 

verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ". 

Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Nesse 

sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. Havendo 

legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora se 

contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do débito R$194,13 (Cento e noventa e 

quatro reais e treze centavos), bem como a exclusão da negativação do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos. Não há que se falar em condenação por danos 

morais em virtude da aplicação da súmula 385 STJ. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-26.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000329-26.2018.8.11.0052. REQUERENTE: ROSIMEIRA LEANDRO 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de “Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c pedido de 

tutela provisória de urgência” Alega a parte autora que comunicou o óbito 

do seu pai ao banco reclamado, contudo não foi realizado o encerramento 

da conta bancária. A empresa requerida afirma que as cobranças são 

devidas, a reclamante não comprovou que comunicou o óbito. Primeiro, 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O cerne da questão consiste em verificar se houve a falha na 

prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial, contudo a reclamante não juntou comprovante nos 

autos que realizou o citado comunicado, ônus que lhe incumbia. JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. MORTE DO 

TITULAR DA CONTA. DESCONTOS BANCÁRIOS APÓS COMUNICAÇÃO 

DO FALECIMENTO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NÃO 

REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO PELA PARTE 

AUTORA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de repetição de indébito, na qual a 

parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou 

procedente os pedidos iniciais para condená-la ao encerramento da conta 

corrente da parte autora e à restituição de indébito. 2. Na inicial, a autora 

(espólio) argumenta que possuía conta corrente junto ao banco réu e que, 

em face de óbito, pediu o cancelamento da mesma, que possuía seguros 

de vida e seguros prestamista. 3. Em suas razões recursais, o recorrente 

réu afirma que a parte autora não comprovou o alegado, motivo pelo qual 

merece a improcedência dos pedidos iniciais. Também combate a 

restituição do indébito em dobro. 4. Configurada está a relação de 

consumo quando a recorrido é consumidora e o recorrente é fornecedor 

de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 

de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. 5. A instituição 

bancária deve encerrar a contracorrente do titular falecido após a 

comunicação do óbito pelo espólio. (Acórdão n. 1051827, 

07162375820178070016, 2ª Turma Recursal, data de julgamento: 

4/10/2017, publicado no DJe: 10/10/2017.) 6. Conforme artigo 373, inciso I, 

do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo 

de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. 7. Do que se extrai do conjunto probatório, 

tem-se que a sentença não merece reforma. A parte autora anexou a 

certidão de óbito da correntista ocorrido em 04.08.2017 (ID 5285642), 

e-mails que indicam a comunicação do óbito (ID 5285656), e diversos 

extratos dos meses seguintes em que ocorreram os descontos indevidos. 

8. Desta forma, a comunicação de óbito com o posterior não encerramento 

da conta corrente gerou débitos indevidos, que devem ser ressarcidos. 9. 

Quanto à repetição de indébito, a ressalva para que esta não seja em 

dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, é a hipótese de engano justificável. Não restando 

demonstrado nos autos a hipótese de engano justificável, a manutenção 

da sentença no sentido da restituição em dobro é medida que se impõe. 

Ademais, de se observar que logo depois do falecimento houve pedido 

formal para encerramento da cota e os descontos, inclusive de cheque 

especial, se prolongaram pelo tempo de quase um ano. 10. Desta forma, 

sem razão o recorrente. Fato constitutivo comprovado pelo autor e não 

rechaçado pelo réu. 11. Recurso do réu conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenado o 

recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 13. 

Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 

9 . 0 9 9 / 1 9 9 5 .  ( T J - D F  0 7 0 5 8 7 0 6 5 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 7  D F 

0705870-65.2018.8.07.0007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de 

Julgamento: 24/10/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/10/2018 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte autora impugnou de forma 

genérica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Pelo 

exposto, Revogo a liminar e OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA REGINA CARREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000346-62.2018.8.11.0052. REQUERENTE: SILVANA REGINA CARREIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Importante consignar que, no id. 

170520781, já houve o deferimento da tutela antecipada, bem como a 

concessão da inversão do ônus da prova pelo i. juízo. Oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Não havendo preliminares 

arguidas passo a analisar o mérito. Em síntese, a requerente aduziu que 

possuía contrato de empréstimo com o banco Caixa Econômica Federal e 

devido aos vantagens oferecidas pela parte reclamada solicitou a 

portabilidade do empréstimo. Contudo, embora tivesse realizado a 

portabilidade, continuou sendo descontado da reclamada dos dois 

empréstimos, ou seja, do Banco Bradesco e da Caixa Econômica. O 

requerido realizou contestação de forma genérica, se limitando a afirmar 

que a reclamante tem relação jurídica com a parte, posto que assinou o 

contrato. Ressalta-se que a parte reclamada não está discutindo ausência 

de relação jurídica, uma vez que afirmou na exordial que requereu a 

portabilidade da dívida, fato comprovado nos áudios juntados a petição 

inicial que não foram contestados especificamente pela ré. Ocorre que, 

embora tenha o demandado declarado que a autora formulou o contrato, 

não juntou comprovante de TED/DOC na conta da reclamada e tão pouco 

comprovou a quitação da dívida junto a Caixa Econômica. Consoante 

mencionado alhures, por tratar-se de relação de consumo, revestida das 

peculiaridades à que a lei específica lhe confere, o ônus probandi é 

atribuído à prestadora de serviços, haja vista a hipossuficiência técnica da 

autora. Do referido ônus tentou, sem êxito, se desincumbir o requerido. 
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Destarte, mostra-se patente o comportamento abusivo da demandada, que 

descontou valores do salário da reclamada sem realizar a quitação do 

conseguindo da Caixa Econômica. Trata o artigo 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, in litteris: “Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.” Neste sentido, o requerido, não atestou que os valores foram 

creditado em favor da autora, e tão pouco que houve a quitação do 

pretérito conseguindo, haja vista a confirmação da requerente de que não 

recebeu os valores atinentes ao contrato supra. Assim, a restituição dos 

valores relativos ao que foi debitado da sua conta, é medida que se impõe. 

Ante tais fundamentos, devida à restituição do indébito. De outro norte, no 

que concerne ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que 

o demandado afrontou o disposto nos artigos 5º, inciso X da Constituição 

Federal, artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, haja vista ter abalado a 

honra e integridade da autora, porquanto foram-lhe descontados valores, 

de modo que causou danos de ordem patrimonial à requerente. Situações 

como esta ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou dissabores da 

vida. Caracterizando, assim, em dano moral ‘in re ipsa’, ou seja, o dano 

moral presumido, independendo a comprovação do grande abalo 

psicológico sofrido. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. 

SERVIÇO DEFICIENTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO. CONTRATO. PESSOA 

ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES 

DEPOSITADOS NA CONTA DA CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. 

DESPROVIMENTO DO APELO. Não tendo a instituição financeira 

demonstrado cabalmente no conjunto probatório a excludente do exercício 

regular do direito para efetuar desconto em folha de pagamento, diante 

das provas apresentadas pela parte promovente, que demonstram a 

negligência na prestação do serviço, o ato ilícito, o nexo causal e o dano 

sofrido, é devida a reparação civil. O desconto indevido consignado em 

folha de pagamento enseja responsabilidade civil por dano moral, 

porquanto priva o seu titular de parte da renda mensal, tolhendo o direito 

de, livremente, dele se usufruir. A reparação pelo dano moral deve 

corresponder à realidade dos fatos trazidos ao processo, observando-se 

que o valor da indenização tem função de penalidade e reparação dos 

prejuízos da vítima, de forma a não ensejar enriquecimento sem causa. 

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00066936020148150181, 3ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE, j. em 08-08-2019) Nesta senda, na análise do quantum 

indenizatório deve-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Assim, em 

consonância com os fatos e fundamentos supra elencados, fixo, à luz da 

proporcionalidade e razoabilidade, indenização no patamar de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento 

(prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação, 

OPINO PELO JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido contido na inicial, para 

condená-lo a abster-se de descontar valores referentes à aludida; 

CONDENAR a restituição, em dobro, do valor de R$ 2.329,92 (Dois Mil 

Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos) que deverá 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. CONDENAR a indenização 

por danos morais, na modalidade in re ipsa, a ser paga em favor do autor 

no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida a 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento 

ao mês) após a data da prolação desta sentença aquela e da citação os 

juros. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-95.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIMAR MARCONI ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000057-95.2019.8.11.0052. REQUERENTE: GEICIMAR MARCONI 

ANDRADE REQUERIDO: NS2.COM INTERNET S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

reclamação, em que a parte autora sustenta que comprou no site da parte 

promovida na Internet, uma Chuteira Campo Nike Hypervenom Phelon 3 FG 

Masculina, Tamanho 39, cor Azul+Preto no valor de R$ 249,99 (duzentos e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). No entanto, alega que 

não lhe foi entregue, tendo a ré alegado que tais produtos tinham defeito 

de fábrica e não poderiam ser enviados, pelo que requereu a devolução 

do valor pago e indenização por danos morais. A empresa reclamada 

alega que o produto está em falta no estoque e que disponibilizou a parte 

autora crédito para compra de outro produto. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, a parte autora comprovou a compra efetuada, e o 

respectivo pagamento em favor da reclamada; bem como restou 

incontroverso o atraso e o não-recebimento do produto adquirido no prazo 

assinalado. Por outro lado, em defesa, a promovida informou e demonstrou 

que disponibilizou vale compras para a parte reclamante no valor de R$ 

249,99. Contudo, não comprovou o estorno dos valores solicitado pelo 

reclamante, deve a reclamada ser condenada a restituição de valor pago, 

por produto não entregue. No que toca a pretensão indenizatória pelos 

danos morais sofridos, embora reconhecida a falha na prestação do 

serviço decorrente do atraso na entrega do produto adquirido, por outro 

lado verifica-se a inocorrência de dano extrapatrimonial a ser indenizado, 

uma vez que o aborrecimento gerado não teve maiores proporções. Isto 

porque, apesar das cobranças via e-mail pela promovente, releva 

considerar que a requerida foi quem inicialmente informou o atraso (pelo 

menos é o que se extrai do teor do e-mail por ela enviado), bem como 

acabou cancelando a compra e restituiu o valor pago sem ser compelida 
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judicialmente; ou seja, antes mesmo de tomar conhecimento da presente 

ação, já que foi citada somente em, tendo resolvido administrativamente a 

questão sem maiores delongas e consequências. Nestas hipóteses, não 

há como reconhecer a existência do dano alegado: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA VIA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO 

DO PRODUTO. VALOR ESTORNADO NA VIA ADMINISTRATIVA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. Embora 

compreensível o incômodo gerado pelo evento, não há, nos autos, prova 

de que a situação tenha tido proporções maiores, aptas a ensejar 

indenização por danos morais à autora. O cancelamento da compra, 

somado ao estorno de forma administrativa do valor pago pelo produto, 

por si só, não tem o condão de gerar a indenização pretendida. Trata-se, 

na verdade, de aborrecimentos da vida moderna, ônus a ser suportado 

por todos os que vivem em sociedade e optam por usufruir das facilidades 

e comodidades advindas do comércio eletrônico. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076676592, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018). Ao agir dessa forma, isso demonstra que cumpriu seu dever 

de transparência e informação, e preocupação com o consumidor, ainda 

que transcorrido certo lapso temporal entre a detecção do atraso e o 

efetivo cancelamento e devolução, mas que ocorreu de forma voluntária. 

Ainda, verifica-se que não houve sucessivas e inúmeras tentativas de 

solução a configurar a chamada teoria de perda de tempo livre ou 

transtornos de grandes proporções, seja por incontáveis contatos ao 

fornecedor, seja no âmbito de defesa do consumidor (perante o Procon), 

ou mesmo aguardar meses por uma solução. Não foi noticiado qualquer 

fato ou motivo relevante que tenha causado intenso abalo à promovente 

por consequência do atraso na entrega do produto adquirido. A classificar 

o episódio como mero aborrecimento, com frequência ocorrem críticas e 

questionamentos de que determinados fatos não podem ser assim 

considerados. E de fato, casos similares a este (produto não entregue ou 

entregue com atraso) podem gerar danos morais, mas a depender do 

caso concreto, suas peculiaridades e as grandes proporções que atinge 

os transtornos e aborrecimentos, o que não se verificou na espécie. 

Assim, é como este juízo considera o presente caso. Em que pesem as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar 

sobre todo e qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que 

tornarão impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas 

dos comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que ao final, a pretensão da parte autora foi atendida, 

sem maiores consequências à sua honra, ou estado psicológico, pelo que 

tenho ser incabível indenização por danos morais. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, OPINO pela parcial procedente do pedido da parte 

reclamante para restituir, de forma simples, o valor de R$ 249,99 

(duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), que 

deverá incidir juros e correção monetária a partir da data de efetivo 

desembolso de cada parcela (INPC) e OPINO pela improcedência do pedido 

de indenização por danos morais. E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-97.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIRO DA SILVA & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000516-97.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MEDEIRO DA SILVA & SILVA 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROSANGELA DA CONCEICAO Vistos, etc. 

Ressai dos autos (id. 22881135) que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-40.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000287-40.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CELIA MARIA DE MEDEIROS 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do 

valor da condenação, conforme manifestação das partes, no id. 

22481092, homologo o acordo entabulado no id. 222212182 e DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000312-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000312-53.2019.8.11.0052. REQUERENTE: CICERO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 301 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CICERO 

MANOEL DA SILVA em desfavor de BANCO FINASA BMC S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A reclamada alega preliminar de prescrição, contudo, afasto a preliminar, 

posto que a presente demanda esta sob o crivo do Código de Defesa do 

Consumidor, não bastasse tal fato ainda a pretensão perdura até a 

presente data, uma vez que ainda não houve a baixa no gravame. 

Ultrapassada a preliminar arguida passo a analise do mérito. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que mesmo após quitação integral dos débitos, a 

Reclamada não realizou a liberação do documento do veículo, causando 

diversos transtornos para o autor até os dias de hoje. Pleiteia o 

cumprimento do contrato, com a expedição de ordem que determine a 

efetiva baixa do gravame, bem como o arbitramento de compensação 

pecuniária pelo dano moral. Compulsando os autos verifico que, embora a 

parte reclamada alegue que o dever de proceder a discutida baixa 

incumbe exclusivamente à parte reclamante, não fez prova da alegação, e 

inclusive, nesse passo, não juntou contrato (de adesão) entabulado que 

conste qualquer ressalva ou instrução, nesse sentido, o que evidencia, de 

plano, violação aos deveres de informação e transparência, também 

salvaguardados pelo Código de Defesa de Consumidor (Art. 4º e 6º , III, do 

CDC), cuja inobservância gera o dever de indenizar. A propósito: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME ELETRÔNICO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU MULTA DIÁRIA. 

PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA PARTE 

REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

217424720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) Infere-se, na documentação 

acostada, a reclamante encaminhou documentação conforme exigência, 

inclusive comprovou que foi recebido pela reclamada (id. 22612236). 

Nesse contexto, sem a prova que exima a parte reclamante do dever de 

realizar a baixa do gravame, consoante requerido, impõe-se a 

condenação pelo dano moral ocasionado pela mora, e, no caso dos autos, 

com antecedência, a obrigação, espera do outro contratante o mesmo 

cuidado, sendo certo que a frustração dessa justa expectativa supera o 

mero aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do 

consumidor. Assim, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na demora da 

reclamada em realizar a baixa do gravame após a quitação do contrato, 

não sobrevindo demonstração de qualquer excludente de ilicitude. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDENCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de confirmar a tutela antecipada e 

DETERMINAR à parte Reclamada a baixar o gravame do veículo VW / GOL 

1.6 POWER, Ano/modelo 2004/2005; e CONDENAR a empresa ré a pagar 

ao reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano 

extrapatrimonial evidenciado, valor este que deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000280-48.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M MARAIZA TOSTA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000280-48.2019.8.11.0052. REQUERENTE: MARCIO LEMOS REQUERIDO: 

M MARAIZA TOSTA - EPP Vistos, etc. Ressai dos autos (id. 202559460) 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado Lucél ia Crist ina Ol iveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000122-90.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ELOIZA SILVIA DOMICIANO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que comprou voo AD4359 para o trecho Cuiabá/ São Paulo, 

para o dia 31/01/2019, com sadia as 16:30 horas e chegada as 20:00 

horas. Afirma ainda que havia consulta médica na cidade de Barretos. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que por condições meteorológica não 

foi possível decolar no horário marcado, contudo realocou a reclamante no 

voo AD2605 COM SAIDE 16:50 E CHEGADA AS 20:15. A reclamada ainda 

afiram que disponibilizou transporte para a reclamada chegar ao seu 

destino final, bom como voucher de alimentação. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso o atraso 

se deu em virtude de caso fortuito. Via de regra, o atraso de voo, quando 

superior a 4 horas, gera a responsabilização da companhia aérea por 

dano moral quando não tenha prestado o atendimento necessário ao 

passageiro, devido o transtorno causado ao consumidor, o que neste 

caso não restou evidenciado, pelo que o Reclamante não comprova o 

tratamento inadequado. Ressalta que nem mesmo impugnou os 

argumentos da Reclamada, conforme se depreende da certidão de id. 

21274475. Além disso, as empresas aéreas possuem responsabilidade 

objetiva, a qual é eximida em casos de comprovação de caso fortuito ou 

força maior, conforme é o caso dos presentes autos. Corroborando: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 375.490 - RJ (2013/0241664-1) 

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : 

RICARDO MELCHIOR DE BARROS RANGEL ADVOGADO : RICARDO 

MELCHIOR DE BARROS RANGEL (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS 

AGRAVADO : VRG LINHAS AEREAS S.A. E OUTRO ADVOGADOS : 

RICARDO MACHADO CALDARA DÉBORA FERROGLIO NEIVA E OUTRO 

(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso 

especial interposto por RICARDO MELCHIOR DE BARROS RANGEL. O 

apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da 

Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado: "Transporte aéreo 

doméstico. Trecho Rio de Janeiro/Congonhas/Joinville. Atraso do vôo no 

trecho RJ/Congonhas em razão das péssimas condições meteorológicas. 

Condições climáticas adversas bem comprovadas. Autor que deixou de 

comparecer a audiência de inquirição de testemunha. O transporte aéreo 

doméstico se submete antes à lei especial, que é o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, que é lei especial em relação ao CDC. Aplicável também as 

disposições do CCB, no que diz respeito aos transportes em geral (art. 

732). Numa e na outra situação (arts. 256, II, b e 737), há isenção de 

responsabilidade quando ocorrer caso fortuito ou força maior. Não se 

pode considerar as condições meteorológicas adversas como fortuito 

interno, sob pena de reconhecer-se em relação ao transporte aéreo, uma 

situação anômala de responsabilidade sem culpa. Sentença reformada. 

Provimento do 1º. Prejudicado o 2º" (fl. 237 e-STJ). Nas razões do 

especial, além de dissídio jurisprudencial, a agravante alegou violação dos 
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arts. 535 do Código de Processo Civil e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Sustentou, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e 

que deve ser aplicado ao caso o código consumerista, visto que era 

consumidor do serviço da recorrida e não houve a prestação do serviço 

contratado. Com as contrarrazões e inadmitido o recurso na origem, 

sobreveio o presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo 

nobre. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de 

admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A 

irresignação não merece prosperar. No tocante à violação do art. 535 do 

CPC, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua 

decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que 

entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em existência de 

omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido 

contrário à pretensão da parte. A esse respeito, o seguinte precedente: 

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÍCIO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. REEXAME DE 

CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução 

da lide. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte 

recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 2."O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"(Súmula n. 

278/STJ). 3. No julgamento do recurso especial, é inviável alterar as 

conclusões do Tribunal de origem quanto à data em que o segurado 

efetivamente tomou conhecimento da invalidez, ante o óbice da Súmula n. 

7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 

nº 199.535/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/4/2013, DJe 24/4/2013). Na hipótese dos autos, 

verifica-se que a matéria versada no art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor Processo Civil, apontado como violado no recurso especial, 

não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo 

implícito. Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o 

disposto na Súmula nº 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à 

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo Tribunal a quo." A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO - 

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REEXAME DO QUADRO 

PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- O conteúdo normativo dos 

dispositivos tidos por violados não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento 

viabilizador do Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 desta Corte. 

2.- Não se detecta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no 

Acórdão Recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a devida e 

suficiente fundamentação, apenas não se adotou a tese do Agravante. 

(...) 4.- Acolher a pretensão da Agravante, considerando deficiente o título 

executivo apresentado e reconhecendo a ofensa aos artigos 741, II e V, 

745, do CPC, demandaria, inevitavelmente, o reexame de provas, incidindo, 

da mesma forma, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 5.- Agravo Regimental 

improvido" (AgRg no Ag 1.295.469/GO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 14/6/2011, DJe 24/6/2011). De mais a mais, não há 

impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a 

indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, haja vista 

que o julgado está devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter 

decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente, 

pois, como consabido, não está o julgador a tal obrigado. Registre-se, 

ainda, que, no recurso de apelação somente foi solicitada a majoração da 

verba arbitrada a título de danos morais, e que as teses apontadas como 

omissas apenas foram solicitadas quando da oposição de embargos 

declaratórios. Desse modo, havendo inovação na lide, não estava o 

tribunal local obrigado a se manifestar a respeito, não podendo também 

esta Corte examinar a matéria, visto que não prequestionada. Registre-se, 

por fim, que, quanto ao tema de fundo, o Tribunal de origem consignou o 

seguinte: "(...) 8. Entendo que assiste razão à 1ª apelante, no que 

concerne ao afastamento de seu dever de indenizar o alegado dano 

moral, adotando as razões recursais quanto a ocorrência de força maior 

ou caso fortuito, em decorrência das condições atmosféricas 

predominantes na ocasião, desfavoráveis as operações de transporte 

aéreo, de forma segura; (...) 18. A prova documental não deixa dúvidas de 

que a 1ª apelante não pode cumprir integralmente o contrato de transporte, 

no seu devido tempo, por fatos intransponíveis, quais sejam, as condições 

atmosféricas, adversas na ocasião, que repercutia diretamente na 

segurança das operações de transporte aéreo; 19. No caso presente, o 

transporte aéreo doméstico se submete a lei especial que é o Código 

Brasileiro de Aeronáutica que é lei especial em relação ao CDC; 20. 

Aplicável também ao transporte aéreo doméstico, como aqui se cuida, as 

disposições do CCB, no que diz respeito aos transportes em geral (art. 

732); 21. Numa e na outra situação (art. 256, II, b, do CBA e 737 do CCB), 

há isenção de responsabilidade quando ocorrer caso fortuito ou de força 

maior; No entanto, tais fundamentos não foram objeto de impugnação 

pelos recorrentes, atraindo a incidência da Súmula nº 283/STF, aplicada 

por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão 

recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não 

abrange todos eles". Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

NÃO-REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. 1. A ausência de impugnação 

dos fundamentos do acórdão recorrido que são suficientes para mantê-lo 

enseja o não-conhecimento do recurso. Incidência da Súmula n. 283 do 

STF. 2. (...) 3. Agravo regimental desprovido."(AgRg no Ag 1.109.816/DF, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

04/06/2009, DJe 15/06/2009)"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES 

DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO 

CONFIGURADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA DO STF/283. III - 

Inviável o Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, 

por si só, para manter a conclusão do julgado, atraindo a aplicação da 

Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido." (AgRg nos 

EDcl no Ag 807.363/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/05/2009, DJe 02/06/2009). Ante o exposto, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 09 de março de 2015. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA – Relator. (STJ – Agravo em Recurso Especial – Aresp 

375490 RJ 2013/0241664-1). Sendo assim, conclui-se que não há como 

se atribuir à Reclamada responsabilidade pelos fatos ocorridos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo Reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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1000446-80.2019.8.11.0052. INTERESSADO: EVA MARIA DE JESUS 

SIMAO FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta não contratou empréstimo de 

renegociação, posto que apenas realizou empréstimo no valor de R$ 

300,00 que não foi creditado em sua conta. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda em parte. Embora a parte promovente não 

tenha informado na inicial, a requerida apresentou em sua contestação a 

informação de que os empréstimos teriam sido feitos nos terminais de 

autoatendimento do banco. Bem como o banco apresentou contrato de 

refinanciamento devidamente assinado pelo reclamante, que não 

demostrou qualquer vicio de vontade, da parte reclamante na contratação. 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. 1 - Na 

forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso 

próprio, regular e tempestivo. Pretensão de inexigibilidade de débito, 

repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de 

contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter firmado. 

Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou 

improcedentes os pedidos. 2 - Contrato de empréstimo consignado. Vício 

de consentimento. Ausência de demonstração. Preenchimento das 

exigências legais. A anulação de negócio jurídico demanda a 

demonstração de vício de consentimento, não evidenciado no caso em 

exame. O fato de o autor ser analfabeto, por si só, não macula o contrato 

de empréstimo em questão, mormente porque fora firmado com 

observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil (ID. 

7378360). Além disso, os documentos de ID. 7378366 e 7378367 

demonstram que o autor recebeu o crédito relativo ao mútuo firmado, o 

que também respalda a regularidade da contratação. Nesse quadro, 

ausente a hipótese de fraude bem como, demonstração de outros vícios 

no contrato, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato, 

de inexigibilidade de débitos e nem de repetição do valor das parcelas. 3 - 

Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade 

civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de 

ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 

186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios 

fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da 

concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07031172920188070010 DF 

0703117-29.2018.8.07.0010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não pode ser 

reconhecido que houve cobrança indevida, de outro lado, é certo que não 

é possível reconhecer a responsabilidade do banco promovido pelos 

danos morais que o autor diz ter sofrido com o fato em questão. Apesar 

da responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço por 

falhas ser de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, por outro lado 

haverá a exclusão quando ficar comprovado que houve culpa do 

consumidor ou de terceiro pela falha (§3º do art. 14). Nesse quadro, 

ausente a hipótese de fraude bem como, demonstração de outros vícios 

no contrato, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato, 

de inexigibilidade de débitos e nem de repetição do valor das parcelas. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

e o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000209-80.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LUSMAR ROSA DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. A Embargante alega que a Embargada apresentou memorial de 

calculo a maior, no que tange a restituição em dobro do valor pago a maior. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Embargada no id. 20905125, 

não se opôs ao calculo apresentado pela Embargante, conforme memorial 

de calculo juntado no id. 20895887. Por isso, merece acolhimento às 

alegações expendidas pela Embargante/Executada. Ante o exposto, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pela 

executada. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE O ALVARÁ em favor da 

Exequente e após arquive-se o processo, observadas as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado. Lucélia Crist ina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000311-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ELIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. (REQUERIDO)

GERSICA LIMA MONTELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARCANTONIO OAB - MT180586-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 
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1000311-68.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LUIZ ELIAS GONCALVES 

REQUERIDO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., ITAU UNIBANCO 

S/A, GERSICA LIMA MONTELO Vistos, etc. Ressai dos autos (id. 

100311-68) que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do acordo entabulado entre as parte BANCO 

ITAÚ UNIBANCO S/A, e LUIZ ELIAS GONCALVES, não há que se falar na 

continuidade da ação para os demais requeridos solidários, nos termos do 

§ 3º do art. 844 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ACORDO ENTRE A 

AUTORA E UM DOS RÉUS HOMOLOGADO PELO JULGADOR - EXCLUSÃO 

DE UM DOS DEVEDORES - APROVEITAMENTO À CORRÉ - APLICAÇÃO 

DO ART. 844, § 3 º, DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO. Por força do que 

dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil, a transação efetuada entre 

devedores solidários e credor, extingue a dívida em relação aos 

codevedores, ainda que contenha qualquer ressalva no termo do acordo. 

Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Reforma do julgado, ex 

ofício, que se impõe. Prejudicado o recurso. (TJ-RJ - APL: 

00088914420158190207, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE 

VASCONCELOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL) Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000185-18.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ANA PAULA ALMEIDA 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de “Ação declaratória 

de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela 

antecipada”. Sustenta a parte autora que a promovida registrou seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de RS 1.820,00(um 

mil oitocentos e vinte reais), que contratou o curso e jamais teve acesso. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A parte 

promovente não reconhece a dívida apontada, pois alega que não teve 

acesso ao curso, contudo, conforme comprova áudio juntado nos autos 

pela empresa reclamada, a contratação é válida, posto que foi 

devidamente exposta a consumidora as nuances do curso contratado. 

Portanto, desnecessário discutir se há ou não relação entre as partes, 

posto que a autora jamais negou tal fato; e então, os áudios juntados são 

válidas no presente caso, pois apenas demonstram de que forma essa 

relação contratual ocorreu, e a origem dos débitos. Não se tratam de 

documentos unilaterais, pois os dados ali contidos são consequência da 

relação comercial que a parte autora detinha com a empresa; dados esses 

por ela fornecidos. Ora, para afastar a restrição e considera-la indevida, 

cabia à parte autora comprovar que pagou todos os boletos pelo serviço 

contratado, provando assim, o fato constitutivo do direito que alega ter, o 

que não cuidou de fazê-lo. A reclamada disponibilizou o curso, conforme 

contratado, porém não pode a reclamante após contratação alegar que 

por ser pessoa simples não teve acesso ao mesmo. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - 

COBRANÇA DEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não há 

que se falar em abusividade, se as cobranças possuem lastro na referida 

contratação, cujos valores não ultrapassam o que restou pactuado entre 

as partes e, ainda que de forma verbal, as informações foram transmitidas 

ao apelante, o qual aderiu aos planos a ele oferecidos, por vontade 

própria - Inexiste dever de indenizar, se não restaram demonstrados os 

pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de 

causalidade). (TJ-MG - AC: 10151170005988001 MG, Relator: Sérgio 

André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de 

Publicação: 28/03/2019) Portanto, não havendo comprovação da 

irregularidade da dívida apontada, conclui-se que a restrição se trata de 

exercício regular de direito, não se tratando de ato ilícito que enseje 

qualquer dever de indenizar. Dessa forma, inviável e improcedente os 

pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano 

extrapatrimonial. Com relação ao pedido contraposto formulado pela 

promovida, tal pleito deve ser deferido, considerando que não houve 

comprovação da quitação dos boletos em aberto, e que foi objeto da 

restrição noticiada. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em contrapartida, JULGO procedente o pedido contraposto formulado 
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em contestação, para CONDENAR a promovente ao pagamento à 

requerida, do valor de R$ 1.439,00 (um mil quatrocentos e trinta e nove 

reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data 

do vencimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado. Lucélia Crist ina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000282-18.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JEAN CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Reclamação Cível, em que a parte autora JEAN 

CARLOS DA SILVA sustenta que adquiriu produto (APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT DUAL INVERTER MARCA LG 12.000 BTU), no dia 

31/01/2019, pelo valor de 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais). 

Contudo, alega que o produto chegou com defeito, e mesmo após contato 

com as reclamadas o produto somente foi substituído em 04/04/2019. As 

reclamadas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo 

afasto. a sua responsabilidade persiste, pois ela integra toda uma cadeia 

destinada à venda de bens e produtos, devendo responder solidariamente 

com o parceiro comerciante por danos aos consumidores decorrentes de 

falhas na transação comercial. Passo ao mérito. Analisando os elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência da demanda. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Nesse propósito, a parte Reclamante deve apresentar documentos que, 

pelo menos, o evidencie (art. 373, I, do CPC), para assim demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações e a necessidade de inversão do ônus 

da prova. Contudo, as empresas reclamadas não juntaram nenhum 

documento na contestação. Restou incontroverso que, embora incessante 

tentativa administrava de resolver o problema, conforme as reclamações 

anexas a inicial, somente 60 dias após a reclamação a empresa reclamada 

efetuou a troca do produto. Assim, resta demonstrada a verossimilhança 

da narrativa, devendo ser aplicada no caso a inversão do ônus da prova, 

por se tratar de relação de consumo, consoante o disposto no art. 6º, inc. 

VIII do CDC, o que é perfeitamente admissível, já que somente as 

Reclamadas podem produzir provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, 

mesmo considerando essa inversão, na qual cabe às promovidas 

provarem a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte Reclamante (art. 373, inc. II, CPC), observo que não 

lograram êxito em demonstrar que o produto encontrava-se em perfeitas 

condições de uso e que funcionava a contento, ou que solucionou o 

problema no produto no prazo legal. Diante dos elementos contidos nos 

autos, e dos fundamentos expostos, é fato incontroverso que o produto 

adquirido apresentou vício, e que o problema não foi solucionado no prazo 

estabelecido pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 

Tratando-se de um bem durável, não é razoável que o produto chegue ao 

consumidor já com vício. Some-se a isso, a frustração em ter pago pelo 

produto, mas descobrir que não funciona a contento. São transtornos 

causados à parte autora que ultrapassam o mero dissabor em vida e que 

suplantam aqueles ordinariamente experimentados, configurando, assim, 

ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar: APELAÇÃO. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR. 

PRODUTO DEFEITUOSO. DEMORA NA TROCA SOLICITADA PELO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. Recurso que visa discutir, 

tão somente, o quantum fixado a título de indenização por danos morais. 

Verba reparatória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo a 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de 

considerar, também, o caráter punitivo e a natureza preventiva da 

indenização. Hipótese que atrai aplicação da Súmula nº 343 deste Tribunal 

de Justiça, segundo a qual: ¿A verba indenizatória do dano moral somente 

será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação¿. 

Juros. Relação contratual. Incidência a contar da citação. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 02024543920158190001, Relator: Des(a). 

CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL) Deste modo, corroborando com o 

entendimento jurisprudencial acima mencionado, entendo caracterizados 

os danos morais indenizáveis. Entretanto, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para mensuração do valor do dano moral, 

não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante 

desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla 

face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de 

tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito 

praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse 

gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Dessa maneira, considerando as 

peculiaridades do presente caso, tem-se que a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o 

fim de: a) CONDENAR solidariamente as promovidas ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000136-11.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 335, inc. I, do CPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Não 

havendo preliminar, passo à análise do mérito da presente demanda. 

Alega a Reclamante em sua petição inicial: - que em novembro de 2017 

solicitou o cancelamento do contrato, sendo encaminhado solicitação via 

correio, e ainda por intermédio do atendimento SAC. - que mesmo após a 

solicitação de cancelamento continuou emitindo fatura indevidamente. A 

Reclamada, em sua defesa, limitou-se a alegar que o pedido de 

cancelamento não foi realizada de maneira devida. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico a Reclamada não juntou nenhum 

documento que comprove que efetivamente os serviços contratados 

foram devidamente disponibilizados à parte autora, não se desincumbindo 

do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC). Também não restou 

comprovado que a autora efetivamente usufruiu os serviços, após o 

pedido de cancelamento. Por outro lado, quanto à indenização por dano 

moral, não vislumbro sua configuração. Isto porque a não instalação do 

serviço como contratado, por si só, não é capaz de gerar ofensa a sua 

honra, imagem ou dignidade. Nesse sentido: CONSUMIDOR. TV POR 

ASSINATURA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. 

ASSINATURA DE PONTO PRINCIPAL E TRÊS PONTOS ADICIONAIS. PONTO 

PRINCIPAL NUNCA FUNCIONOU. PONTO ADICIONAL QUE NÃO FOI 

INSTALADO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

CONTRATO RESCINDIDO SEM QUALQUER ÔNUS PARA A PARTE 

AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE, POR SI SÓ, NÃO 

GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS 

DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005059985, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 

14/04/2015) (negrito nosso) Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: DECLARAR rescindido 

o contrato de Código do Cliente nº 402806, celebrado entre as partes; 

DECLARAR a inexistência de débitos após o pedido de cancelamento em 

10/01/2018; Condenar a restituição do valor, em dobro, de R$ 64,90 

(sessenta e quatro reais e noventa centavos) que deverá ser aplicado 

juros de 1% e correção monetária pelo INPC, devidamente corrigido desde 

a data do desembolso. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de 

indenização por danos morais. MANTENHO a liminar concedida na mov. 

13577724. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o 

presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000544-65.2019.8.11.0052. REQUERENTE: OTACIL VIANA BONFIM 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Reclamação, que o Autor alegou que é Policial 

Militar e tentou entrar armado na agência Bancária da empresa reclamada 

e somente foi autorizada a sua entrada 40 minutos depois, mesmo após 

apresentar sua identidade funcional. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A parte promovente alega que houve demora 

para a sua entrada no banco, por estar armado, diz ainda que os cliente 

que aguardavam na fila do banco fizeram comentários que lhe causaram 

constrangimento. A requerida alega que o procedimento adotado para a 

entrada de pessoa ao Banco é regido por norma do Banco Central e ainda 

que em nada cooperou para denegrir a imagem do Reclamante. A empresa 

reclamada juntou fotos da câmera no id. 22696595, comprovando que a 

entrada o Reclamante se deu 14 minutos após a sua chegada na agência. 

Convém destacar que o reclamando não impugnou as alegações da 

contestação, deixando transcorrer in albis, conforme certidão de id. 

22765015. Em complementação, tenho que os funcionários do banco 

requerido, ao obstarem, provisoriamente, a entrada do autor à parte 

interna do estabelecimento, agiram no estrito cumprimento de um dever 

que lhes é imposto, com o fim de zelar e oferecer o mínimo de segurança 

às pessoas que frequentam suas dependências. Ao meu ver a empresa 

Reclamada apenas cumpriu com sua obrigação de vigilância, para maior 

segurança. Ressalta-se que o Reclamante não foi impedido de entrar no 

banco, apenas, aguardou poucos minutos em razão de portar arma de 

fogo, embora seja policial. Veja: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. IMPEDIMENTO DE INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PORTA 

GIRATÓRIA. DETECTOR DE METAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. Fatos narrados na inicial que não 

caracterizam ilícito civil, tendo os prepostos do réu, ao obstar a entrada do 

autor no banco, em virtude do travamento da porta giratória, agido no 

estrito cumprimento de um dever que lhes é imposto, com o fim de evitar 

assaltos e resguardar a integridade física dos funcionários e clientes do 

estabelecimento. Procedimento que é comum em qualquer agência 

bancária, mormente em tempos atuais, em que o número de roubos a 

bancos cresce de forma avassaladora. Ausência de demonstração 

quanto à eventual abuso no agir dos prepostos dos réus, ônus que 

competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença de 

improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080288574, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 

70080288574 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de 

Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
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da Justiça do dia 12/03/2019) Quanto aos comentários dos clientes que 

estavam na fila, a empresa reclamada não pode ser responsabilizar por 

atos de terceiros. No entanto, improcede o pedido do autor, pois não 

comprovada a prática de ato ilícito pelo demandado. O art. 186 do CC 

estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O dever de indenizar ocorre 

quando comprovada a prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do 

Código Civil. No caso em tela, não restou comprovado, não havendo a 

obrigação de indenizar. Não se verifica nos autos nenhuma exposição do 

autor a situação humilhante ou vexatória, ou que tenha sido discriminado, 

como referido na inicial, não tendo restado comprovado agir ilícito da 

demandada. A utilização de portas giratórias com detector de metais é 

equipamento de segurança obrigatório nos estabelecimentos bancários, a 

fim de garantir maior segurança a seus clientes e funcionários. Ainda que 

o autor tenha sido impedido de ingressar pela porta giratória da agência 

bancária, não foi demonstrado ter havido excesso na conduta de 

funcionários do réu. Não obstante o transtorno e dissabor que a situação 

possa ter lhe causado, não restou demonstrada situação excepcional que 

ensejasse a reparação extrapatrimonial pretendida, não fazendo jus a 

autora à indenização pleiteada. Neste sentido, colaciono o seguinte 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPEDIMENTO DE 

INGRESSO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PORTA GIRATÓRIA. DETECTOR DE 

METAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Fatos narrados na inicial que não caracterizam ilícito civil, 

tendo os prepostos do réu, ao obstar a entrada da autora no banco, em 

virtude do travamento da porta giratória, agido no estrito cumprimento de 

um dever que lhes é imposto, com o fim de evitar assaltos e resguardar a 

integridade física dos funcionários e clientes do estabelecimento. 

Procedimento que é comum em qualquer agência bancária, mormente em 

tempos atuais, em que o número de roubos a bancos cresce de forma 

avassaladora. Ausência de demonstração quanto à eventual abuso no 

agir dos prepostos dos réus, ônus que competia à parte autora, nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076853944, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa 

Franz, Julgado em 30/05/2018) Impõe-se, portanto, a improcedência dos 

pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000189-55.2019.8.11.0052. REQUERENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, 

GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que a 

parte autora sustenta que comprou 01 (um) freezer vertical Consul Facilite 

CV U30D – 246L pelo valor de R$ 1.999,93 ( Hum Mil, Novecentos e 

Noventa e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), nº do Pedido 

02-683943473. No entanto, alega que lhe foi entregue, com vicio, pelo que 

requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais. O 

reclamante que recebeu produto com defeito, contudo, a reclamada afirma 

que disponibilizou o reembolso desde 03/01/2019, e ainda afirmou que com 

o valor do reembolso, a reclamada efetuou várias compras. Alegação não 

impugnada pela reclamante (id.21281613) Cumpre esclarecer que a 

Reclamada resolveu o problema administrativamente. Não havendo que 

ser falar em qualquer tipo de reparação. No que toca a pretensão 

indenizatória pelos danos morais sofridos, embora reconhecida a falha na 

prestação do serviço decorrente da falta de entrega do produto adquirido, 

por outro lado verifica-se a inocorrência de dano extrapatrimonial a ser 

indenizado, uma vez que o aborrecimento gerado não teve maiores 

proporções. Isto porque, verifica-se que não houve sucessivas e 

inúmeras tentativas de solução a configurar a chamada teoria de perda de 

tempo livre ou transtornos de grandes proporções, seja por incontáveis 

contatos ao fornecedor, seja no âmbito de defesa do consumidor (perante 

o Procon), ou mesmo aguardar meses por uma solução. Não foi noticiado 

qualquer fato ou motivo relevante que tenha causado intenso abalo à 

promovente por consequência da falta de entrega do produto adquirido. A 

classificar o episódio como mero aborrecimento, com frequência ocorrem 

críticas e questionamentos de que determinados fatos não podem ser 

assim considerados. E de fato, casos similares a este (produto não 

entregue ou entregue com atraso) podem gerar danos morais, mas a 

depender do caso concreto, suas peculiaridades e as grandes 

proporções que atinge os transtornos e aborrecimentos, o que não se 

verificou na espécie. Assim, é como este juízo considera o presente caso. 

Em que pesem as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e qualquer 

contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que não houve maiores consequências à sua honra, 

ou estado psicológico, pelo que tenho ser incabível indenização por danos 

morais. Ante o exposto, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos contidos na inicial. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor 

do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado Lucél ia Crist ina Ol iveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000077-86.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CORDEIRO CLEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000077-86.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ALAN CORDEIRO 

CLEMENTINO REQUERIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS, a qual alega a parte autora que solicitou motorista de aplicativo 

– UBER, as 7:13h da manhã, para estar no aeroporto as 8:40h, afirma que 

o motorista não realizou a rota de forma devida, parou para abastecer e 

por este motivo não chegou a tempo do embarque. Deixo de apreciar a 

legitimidade passiva, diante da primazia do julgamento de mérito, já que a 

sentença é favorável ao réu nos termos do artigo 488 do CPC. A presente 

controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação 

consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor. Dessa forma, considerando a 

redação do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o autor deverá ter facilitada a 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, uma 

vez que se mostram verossímeis as suas alegações. Configura-se a 

relação de consumo entre o usuário do serviço e o Uber, nos termos do 

artigo 14 do CDC e jurisprudência das Turmas Recursais: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO 

INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. UBER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE, EM PARTE. 1. Insurge-se o autor/recorrente contra 

sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, em razão 

da ilegitimidade passiva da empresa ré (UBER). 2. Se, de um lado, a 

relação jurídica que se estabelece entre a pessoa jurídica UBER e os 

motoristas por ela habilitados ostenta natureza civil, por outro, a relação 

contratual existente entre autor (passageiro contratante) e ré é de 

natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos 

conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. Nesse contexto, aplicam-se ao caso em comento as regras 

de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade 

objetiva na prestação dos serviços. 3. Todos aqueles que participam da 

cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra 

natureza, por intermediarem transações entre o consumidor e terceiros 

devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2º, do artigo 

3º; parágrafo único, do art. 7º; §1º, do art. 25, todos do CDC). A 

responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da 

culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Em sendo assim, 

a UBER é parte legitima a participar da lide, ingressando no polo passivo, 

se é apontada falha na prestação de serviço por parte do motorista 

acionado pelo autor, através do aplicativo que ela disponibiliza. 4. O fato 

de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar, nas relações de 

consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da 

prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não 

restou demonstrado nos autos. 5. No caso concreto ora sob exame, a ré é 

pessoa jurídica que disponibiliza aplicativo através do qual se dá a 

contratação de serviço privado de transporte de passageiros, por meio do 

cadastramento prévio dos consumidores, inclusive com dados para 

cobrança. (...) (Acórdão n.1085757, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) De analise aos documentos juntados nos autos o autor não 

juntou aos autos prova da previsão de tempo para o trajeto no horário 

solicitado, bem como prova do horário que efetivamente chegou ao 

aeroporto. Dessa forma, é evidente que, não estou comprovado nos autos 

o nexo de causalidade entre o suposto atraso do motorista disponibilizado 

pela Ré e a perda do voo. Ademais, são previsíveis atrasos pontuais, tais 

como trânsito ou mesmo semáforos pelo caminho, pelo que caberia ao 

Autor a mínima precaução, encaminhando-se ao aeroporto a tempo 

suficiente para o embarque. Não existindo o nexo de causalidade ou ato 

ilícito da Ré, não há que se falar em danos materiais ou morais, de sorte 

que nada há a ser indenizado a tais títulos. Não se ignora que a situação 

tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado ou 

mesmo alegado de os fatos extrapolaram os dissabores comuns Ante o 

exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga ______________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-71.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA FERREIRA DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R ROSA - EPP (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000175-71.2019.8.11.0052. REQUERENTE: NAILZA FERREIRA DOS 

SANTOS GUEDES REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, D R 

ROSA - EPP Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta 

que seu veículo, segurado pela promovida, teve avaria no câmbio, ficando 

a manutenção a cargo da mesma. No entanto, afirma houve demora para a 

realização do conserto, o que lhe teria causado transtornos por ficar sem 

o carro para locomoção diária. Quanto ao preliminar de ilegitimidade 

passiva das reclamadas, rejeito nos termos do art. 18 do CDC, em razão 

da responsabilidade solidária por se tratar de cadeia de consumo. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao mérito. Alega a reclamante que 

sofreu sinistro no dia 03/10/2018, e somente no dia 17/12/2018 houve o 

conserto do seu automóvel. Restou comprovado nos autos que a 

reclamada D R ROSA – EPP, foi acionada para realizar o serviço no carro 

da reclamante, que somente deu inicio após a autorização da Seguradora. 

Assim, depreende-se dos documentos juntados pela própria reclamante 

que no dia 24/11/2018 foi autorizada a realização do conserto, as peças 

foram compradas pela Seguradora em 05/12/2018 e o conserto se deu no 

dia 17/12/2018. Assim, resta incontroverso que a demora para inicio do 

conserto foi causada pela reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

conforme resta demonstrado nos e-mail juntados no id. 18445520, 

18445525 e 18445533, restando comprovada a falha na prestação de 
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serviço Seguradora reclamada. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAL. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. 

DESCUMPRIEMNTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA 

SEGURADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVIDO O 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado 

descumprimento contratual, é de se apurar a responsabilização da 

seguradora. 2. As despesas com locação de veículos, em razão da 

demora na autorização para conserto de veículo segurado merecem ser 

ressarcidas, mormente quando presentes no contrato cláusula que 

assegura veículo reserva. 3. A demora injustificada da seguradora em 

autorizar o conserto do veículo, pois passados mais de 100 (cem) dias do 

sinistro ainda não havia sido consertada, os transtornos pela 

impossibilidade de utilização do veiculo por longo período superam os 

meros dissabores do cotidiano, caracterizando, de forma excepcional, os 

danos morais. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido.(TJ-MA - 

APL: 0229802015 MA 0006414-26.2009.8.10.0040, Relator: JAMIL DE 

MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 28/01/2016, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2016) Por tais considerações, 

aliado ao transtorno sofrido pela parte Reclamante pela excessiva demora 

na resolução do defeito ocorrido em seu veículo, privando-o de se 

locomover diariamente ao trabalho e outros afazeres afins, além do 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Por outro lado, levando-se em conta que a 

indenização deve ser fixada de modo a não causar enriquecimento ilícito 

para aquele que a recebe, bem como, de conformidade com a condição 

econômica daquele que deve pagar, no presente caso, o pedido de 

indenização pleiteado na peça inicial deve ser acolhido em parte. Neste 

sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de lesão a direito de natureza 

não patrimonial (Constituição da República, art. 5º, incisos V e X) deve 

receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e 

arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de 

enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – Rel. Campos 

Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam a fixação da 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz 

ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da 

conduta ilícita, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Quanto ao pedido da reclamada ressarcimento das 

despesas com honorários não integram as perdas e danos devidos já que 

o exercício regular do direito de defesa não tem o condão de gerar o 

dever de indenizar os honorários contratados pela empresa ré, razão pelo 

qual julgo improcedente o pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR, apenas a Reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, a 

demandada ao PAGAMENTO da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais em favor da parte autora, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, a contar da 

citação, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, com 

incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); Diversamente, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto da reclamada D R ROSA ao 

reembolso das despesas com honorários. E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado. Lucélia Crist ina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000351-84.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000351-84.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MATEUS BIS JUNIOR 

REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e 

materiais”, em que a parte autora sustenta que adquiriu produto máquina 

de sorvete expresso, da parte reclamada, no valor de R$ 20.500,00 (vinte 

mil e quinhentos reais), mas teria apresentado defeito, o qual não foi 

substituído e não teve seu dinheiro de volta. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão 

de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

promovida, a pretensão de restituição do valor pago pelo produto não 

entregue se mostra devidamente amparada documentalmente, além de não 

haver qualquer fato que coloque em dúvida o direito da parte promovente. 

Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que a demanda procede. Nesse propósito, em caso 

de vício do produto, a parte Reclamante deve apresentar documentos que, 

pelo menos, o evidencie (art. 373, I, do CPC/2015), para assim demonstrar 

a verossimilhança de suas alegações e a necessidade de inversão do 

ônus da prova. No presente caso, a parte autora anexou com a inicial, 

comprovante de pagamento do produto no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil 
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e quinhentos reais), juntamente com o frente no valor de R$ 920,00 

(novecentos e vinte reais). Logo, resta demonstrada a verossimilhança da 

narrativa, devendo ser aplicada no caso a inversão do ônus da prova, por 

se tratar de relação de consumo, consoante o disposto no art. 6º, inc. VIII 

do CDC, o que é perfeitamente admissível, já que somente as Reclamadas 

podem produzir provas conclusivas quanto à lide. Entretanto, mesmo 

considerando essa inversão do ônus da prova, na qual cabia a Reclamada 

provar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do Reclamante (art. 373, inc. II, CPC/2015), conduto, incorreu em revelia. 

Diante disso, é fato incontroverso que a maquina adquirida apresentou 

defeito, que persistiu, e que não foi solucionado no prazo estabelecido 

pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (30 dias), devendo ser 

restituído o valor pelo produto à parte reclamante. Esse montante a ser 

devolvido é de $ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), juntamente com o 

frente no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), valor que a 

promovente afirmou ser pelo produto adquirido, o qual consta a nota fiscal 

nos autos. Considerando os fatos narrados e as circunstâncias do caso 

concreto, entendo caracterizados os danos morais indenizáveis. 

Tratando-se de um bem durável, não é razoável que não funcione e não 

seja dada a devida assistência. Ainda por cima, releva considerar a 

tentativa de resolução por via administrativa, sem êxito, e ainda, ter de 

ajuizar demanda para pleitear a devolução do valor pago. São transtornos 

causados à parte autora que ultrapassam o mero dissabor em vida e que 

suplantam aqueles ordinariamente experimentados, configurando, assim, 

ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTO DEFEITUOSO 

COMPRADO EM “SITE” ELETRÕNICO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO COMERCIANTE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E DO FABRICANTE (CDC, ART. 18) – 

DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO OU 

FORNECIMENTO DE PRODUTO NOVO SIMILAR – CONSUMIDOR 

LUDIBRIADO PELA AQUISIÇÃO DE BEM DEFEITUOSO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. “Os arts. 7º, 

parágrafo único, e 25 do CDC impõem a todos os integrantes da cadeia de 

fornecimento a responsabilidade solidária pelos danos causados por fato 

ou vício do produto ou serviço” (STJ – 3ª Turma – REsp 1370139/SP – Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/12/2013, DJe 12/12/2013). 2. “O defeito 

apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas 

pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida 

do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do 

sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação 

injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por 

danos morais” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 6452/2013 – Rel. DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 18/09/2013, Data da publicação no 

DJE 01/10/2013). 3. “Em se tratando de dano moral decorrente de ato ilícito 

puro, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 

54/STJ) – STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 447.470/MS – Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 22/04/2014, DJe 25/04/2014.(Ap 34980/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014) Deste modo, corroborando com 

o entendimento jurisprudencial acima mencionado, entendo caracterizados 

os danos morais indenizáveis. Entretanto, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para mensuração do valor do dano moral, 

não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante 

desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla 

face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de 

tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito 

praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse 

gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Dessa maneira, considerando as 

peculiaridades do presente caso, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), se não consegue reverter à situação do Reclamante ao 

status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos 

danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, Decreto a revelia do Reclamado e no mérito opino pelo 

julgamento procedente dos pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR parte as Reclamada a RESTITUIR o valor pelo produto litigado 

nestes autos, no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), 

juntamente com o frente no valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais); 

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

W R OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WYSER RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000340-55.2018.8.11.0052. REQUERENTE: W R OLIVEIRA 

CONTABILIDADE - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por W R OLIVEIRA 

CONTABILIDADE - ME em desfavor de BANCO BRADESCO. A parte 

reclamante alega que realizou acordo para quitação do seu automóvel, 

porém mesmo após quitação a empresa reclamada não informou ao juízo a 

transação, o que ocasionou constrangimento, já que o oficial de justiça 

tentou realizar busca e apreensão do veiculo, que somente não ocorreu 
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em razão da requerente ter informado o acordo. Alega ainda que até a 

data da propositura da ação não houve informação de quitação ao Detran 

para baixa no gravame. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Passo a analise do 

mérito. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que mesmo após quitação 

integral dos débitos, a Reclamada não realizou a liberação do documento 

do veículo, causando diversos transtornos para o autor até os dias de 

hoje. Pleiteia o expedição de ordem que determine a efetiva baixa do 

gravame, bem como o arbitramento de compensação pecuniária pelo dano 

moral. Compulsando os autos verifico que, embora a parte reclamada 

alegue que o dever de proceder a discutida baixa incumbe exclusivamente 

à parte reclamante, não fez prova da alegação, e inclusive, nesse passo, 

não juntou contrato (de adesão) entabulado que conste qualquer ressalva 

ou instrução, nesse sentido, o que evidencia, de plano, violação aos 

deveres de informação e transparência, também salvaguardados pelo 

Código de Defesa de Consumidor (Art. 4º e 6º , III, do CDC), cuja 

inobservância gera o dever de indenizar. Ademais, a RESOLUÇÃO Nº 689 

DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 - CONTRAN, dispõe que: "Art. 12º Inexiste 

qualquer responsabilidade do órgão ou entidade executivo de trânsito dos 

Estados e do Distrito Federal sobre as informações originalmente 

enviadas, a quem competirá apenas observar o cumprimento dos 

dispositivos legais pertinentes a esta Resolução, em relação ao 

Apontamento, ao registro do contrato e ao Gravame" e que"Art. 16º Após 

cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação 

relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o 

órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma 

obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no 

cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo 

para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do 

veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de 

débitos incidentes sobre o veículo". Portanto, a responsabilidade de 

informar a quitação é da instituição credora, ora reclamada. A propósito: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME 

ELETRÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU 

MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA 

PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

217424720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016) Nesse contexto, sem a prova 

que exima a parte reclamante do dever de realizar a baixa do gravame, 

consoante requerido, impõe-se a condenação pelo dano moral ocasionado 

pela mora, e, no caso dos autos, com antecedência, a obrigação, espera 

do outro contratante o mesmo cuidado, sendo certo que a frustração 

dessa justa expectativa supera o mero aborrecimento, notadamente diante 

da situação de impotência do consumidor. Assim, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na demora da reclamada em realizar a baixa do gravame 

após a quitação do contrato, não sobrevindo demonstração de qualquer 

excludente de ilicitude. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDENCIA da pretensão contida na inicial para 

DETERMINAR à parte Reclamada a baixar o gravame do veículo; 

CONDENAR a empresa ré a pagar ao reclamante a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano extrapatrimonial evidenciado, valor 

este que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, 

e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-84.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000006-84.2019.8.11.0052. REQUERENTE: LIL PEREIRA VIEIRA 

REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, SARAIVA E SICILIANO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, posto que a 

preliminar se confunde com o mérito. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva posto que os réus fazem parte da cadeia de consumo, devendo 

responder por eventuais danos de forma solidaria, no termos do art. 18 do 

CDC. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, em que a parte autora sustenta que comprou, no 

dia 24/11/2018 um APARELHO CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG 

GALAXY J5 PRO DOURADO TELA 5,2” ANDROIDE, no valor de R$ 705,00 

(setecentos e cinco reais). No entanto, alega que não dispunha do produto 

ofertado, requereu entrega do produto e indenização por danos morais. O 

reclamante alega que efetuou a devolução do valor pago, no dia 

28/12/2018, não havendo ilícito na sua conduta. Embora a reclamante 

tenha devolvido o valor pago pela parte autora, demorou 30 dias para 
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informar que não havia o produto anunciado para a compra. No que toca a 

pretensão indenizatória pelos danos morais sofridos, embora reconhecida 

a falha na prestação do serviço decorrente da não entrega do produto 

adquirido, por outro lado verifica-se a inocorrência de dano 

extrapatrimonial a ser indenizado, uma vez que o aborrecimento gerado 

não teve maiores proporções. Isto porque, verifica-se que não houve 

sucessivas e inúmeras tentativas de solução a configurar a chamada 

teoria de perda de tempo livre ou transtornos de grandes proporções, seja 

por incontáveis contatos ao fornecedor, seja no âmbito de defesa do 

consumidor (perante o Procon), ou mesmo aguardar meses por uma 

solução. Não foi noticiado qualquer fato ou motivo relevante que tenha 

causado intenso abalo à promovente por consequência da falta de 

entrega do produto adquirido. A classificar o episódio como mero 

aborrecimento, com frequência ocorrem críticas e questionamentos de que 

determinados fatos não podem ser assim considerados. E de fato, casos 

similares a este (produto não entregue ou entregue com atraso) podem 

gerar danos morais, mas a depender do caso concreto, suas 

peculiaridades e as grandes proporções que atinge os transtornos e 

aborrecimentos, o que não se verificou na espécie. Assim, é como este 

juízo considera o presente caso. Em que pesem as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e 

qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

comerciantes e prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, 

deve-se considerar que não houve maiores consequências à sua honra, 

ou estado psicológico, pelo que tenho ser incabível indenização por danos 

morais. Quanto ao pedido de obrigação de fazer restou comprovado que a 

reclamada devolveu o valor pago pelo reclamante, sendo improcedente o 

pedido. Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos contidos 

na inicial. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado Lucél ia Crist ina Ol iveira Rondon Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000313-72.2018.8.11.0052. REQUERENTE: CLAUDIANE DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante da comprovação do pagamento 

do acordo entabulado entre as parte, conforme manifestação das partes, 

no id. 22875990, Homologo o acordo e DECLARO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz 

Togado Lucél ia Crist ina Ol iveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000244-40.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000244-40.2018.8.11.0052. REQUERENTE: GENILSON PEREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

SENTENÇA. Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, que 

restou por concedida, proposta pelo Reclamante em desfavor do 

Reclamado, sob o fundamento cobrança de parcelas de curso, que deixou 

de prestar o serviço educacional. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. 

No caso em comento, a Reclamada sustenta do curso técnico em 

eletrotécnica, que seria ministrado a distância, a partir do mês de abril de 

2016, pelo valor de R$ 4.716,00 (quatro mil e setecentos e dezesseis 

reais), sendo a primeira parcela na quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais), e as demais no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois 

reais). Vale dizer, a Reclamada, alega que a instituição de ensino “deu 

uma pequena pausa no seu funcionamento” e não juntou nenhum 

documento para comprovar o alegado. Logo, não se desincumbindo de 

seu ônus probatório, tenho que efetivamente houve falhas na prestação 

do serviço da Reclamada, na medida em que efetivou cobranças de 

débitos de serviços não prestados. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR 

TITULAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

EVIDENCIADO. PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL NÃO APRESENTADA 

COM A CONTESTAÇÃO. ART. 373, II DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO CONFIGURADA. TERCEIRO QUE INTERMEDIAVA A MINISTRAÇÃO DO 

CURSO OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO LOCALIZADA NO RIO 

DE JANEIRO. EMPREENDEDOR SUBMETIDO AO RISCO DO NEGÓCIO. 

INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 7º E § 1º, DO ART. 25 

DO CDC. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE 

ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA QUE ATENDE AOS 

REQUISITOS DO ART. 38 LEI 9099/95 E DO ART. 93 INC. IX, DO CF. 
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INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

AFASTADA. MÉRITO. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO 

DIPLOMA UTILIZADO PARA REQUERER A PROGRESSÃO E REVOGAÇÃO 

DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INVALIDOU A PROGRESSÃO 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE POSSUÍA AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAÇÃO 

DE CURSOS A DISTÂNCIA FORA DO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. DIPLOMA EXPEDIDO APÓS O ENCERRAMENTO DAS 

ATIVIDADES DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA. PREJUÍZO PATRIMONIAL E FUNCIONAL EXPERIMENTADO 

PELA REQUERENTE. DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIOQUANTUM 

MANTIDO. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De início, registro que não 

caracteriza cerceamento o julgamento antecipado, quando a prova do 

impeditivos, modificativos ou extintivo do direito deduzido em juízo depende 

de mera prova documental e a parte ré não produz com a contestação, 

nos termos do art. 373, II do CPC. 2. , a prova da autorização do 

funcionamento do curso e regularidadeIn casu da prestação de serviços 

depende de mera prova documental, tal como comprovante de autorização 

expedido pelo órgão competente, a fim de comprovar o credenciamento da 

instituição para ministração fora da comarca do Rio de Janeiro. Ademais, 

da análise da peça de contestação verifico que não foi requerida a dilação 

probatória. 3. Igualmente, não há que falar em ilegitimidade da passiva, 

tendo em vista que restou incontroverso nos autos que o réu Sérgio 

Roberto M. Patriota Professor intermediava a ministração dos cursos 

ofertados pelas instituições localizadas no Rio de Janeiro, tal como a 

Empresa de Pesquisa Ensino e Cultura (EPEC-AVM). Com efeito, trata-se 

de responsabilidade solidária, notadamente porque o requerente aufere 

lucros com a intermediação realizada, estando, assim, submetido ao risco 

do empreendimento, possuindo, pois, o dever de responder pelos vícios e 

defeitos decorrentes da prestação do serviço, nos termos do § único, do 

art. 7º e § 1º, do art. 25 do CDC. 4. De igual forma não vislumbro a 

nulidade da sentença por ausência de fundamentação, posto que atende 

aos requisitos do art. 38 Lei 9099/95 e do art. 93 inc. IX, da CF, 

especialmente aquele atinente a motivação/fundamentação, já que 

expostas com clareza as questões necessárias e pertinentes ao deslinde 

da controvérsia que culminaram com a procedência da demanda. Desse 

modo, verifica-se que houve a efetiva prestação jurisdicional, embora não 

tenha sido aquela esperada pelo recorrente. 5. Com relação a ausência de 

interesse de agir, conforme bem apontado pelo magistrado singular, o 

cerne da questão é, justamente, a análise de validade do ato administrativo 

quando confrontado à verificação de regularidade do certificado. Com 

efeito, resta evidenciado o interesse de agir e a competência do juízo para 

análise da questão. 6. Ante ao exposto, restam desacolhidas as 

preliminares ventiladas pelo recorrente. 7. No mérito, conforme bem 

observado pelo Magistrado singular, a própria Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, informou que ?o CENTRO CARIOCA DE ENSINO 

SUPERIOR/CENTRO EDUCACIONAL CARIOCA e EPEC/AVM somente tinha 

autorização para ministrar a Educação de Jovens e Adultos à Distância ? 

EJA ? no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, bem como teve suas 

atividades encerradas no ano de 2008, não tendo autorização para 

ministrar cursos, emitir Histórico e Certificado Escolares após a data acima 

informada?. 8. Ante esta informação forçoso reconhecer a invalidade do 

diploma expedido, a uma porque a requerente não comprovou que possuía 

autorização para ministração de cursos a distância fora do âmbito do 

Estado do Rio de Janeiro e a duas porque as atividades foram encerradas 

em 2008 e o diploma de conclusão do ensino médio da requerente foi 

expedido em 27 de maio de 2009, ou seja, posterior ao encerramento das 

atividades. 9. Nessa perspectiva, resta evidenciada a falha na prestação 

dos serviços, notadamente em razão do prejuízo patrimonial e funcional 

experimentado pela requerente, justificando a manutenção da condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais daí decorrentes. 10. No 

que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) merece ser mantido, posto que se mostra 

razoável e proporcional à extensão do dano provocado e a capacidade 

financeira dos envolvidos, às peculiaridades do caso em concreto. 11. 

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus 

próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95. 12. Restando 

desprovido o recurso, condeno o recorrente ao pagamento de honorários 

de sucumbência no importe de 10% do valor da condenação. Custas da 

lei. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal - DM92 resolve, por 

unanimidade dos votos, em relação ao recurso de SERGIO ROBERTO 

(TJPR - 4Âª Turma Recursal - DM92 - 0019245-75.2016.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 17.03.2017)(TJ-PR - RI: 

001924575201681600140 PR 0019245-75.2016.8.16.0014/0 (Acórdão), 

Relator: Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 17/03/2017, 4Âª Turma 

Recursal - DM92, Data de Publicação: 21/03/2017) Quanto ao dano moral, 

devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said Cahali: “(...) 

é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na 

vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), 

dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, 

conforme ensinamento transcrito verifica-se que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef 

Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade 

da interposição da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito 

resguardado, visto que procurou solucionar o infortúnio 

administrativamente, fato este incontroverso nos autos. Devemos levar em 

conta que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias das Reclamadas. 

Todavia,quanto ao pedido de repetição de indébito entendo que deve ser 

indeferido, de forma a não caracterizar o enriquecimento ilícito da parte 

promovente, uma vez é incontroverso a prestação de serviço até o mês 

de 12/2018, conforme narrado na exordial. Ante ao exposto e por tudo 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO 

PEDIDO, para ratificar a liminar deferida nos autos, e cancelar 

definitivamente, bem como para CONDENAR o reclamado a pagar a 

Reclamante o importe de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, valor este corrigido monetariamente desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) desde a citação válida. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juiz Togado 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga _______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu 

o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-47.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000347-47.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA OSORIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. SENTENÇA. Vistos etc. 

Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação por 

Indenização por Danos Morais, com pedido de liminar, que restou por 

concedida, proposta pelo Reclamante em desfavor do Reclamado, sob o 

fundamento cobrança de parcelas de empréstimo consignado em folha, 

não celebrado. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada sustenta a existência de débito, proveniente de 

utilização de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela 

reclamante, sem, contudo acostar contrato devidamente assinado pela 

reclamante. Vale dizer, a Reclamada, não acosta contrato ou documento 

hábil, nem outros elementos de prova a legitimar os descontos realizados 

em sua folha. Logo, não se desincumbindo de seu ônus probatório, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço da Reclamada, na 

medida em que efetivou cobranças de débitos originários de relação 

jurídica inexistente. Uma vez considerada como indevidas as referidas 

cobranças, bem como demonstrado nos autos que as mesmas foram 

efetivamente pagas pelo Reclamante, através de consignação em da folha 

salarial, devido será a restituição dos valores indevidamente descontados. 

Quanto ao dano moral, devemos observar o que nos ensina o Professor 

Yussef Said Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse 

modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que molesta a parte afetiva do patrimônio 

moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou 

indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza, etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito 

verifica-se que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” In casu, restou clara a necessidade da interposição 

da presente demanda pelo Reclamante para ver seu direito resguardado, 

visto que procurou solucionar o infortúnio administrativamente, fato este 

incontroverso nos autos. Soma-se ainda a redução mensal de seus 

proventos por débitos não contraídos, o que entendo por ultrapassar a 

barreira dos meros dissabores e aborrecimentos não indenizáveis. 

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

entendo que o valor R$ 5.000,00 (quatro mil reais), é valor condizente com 

a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o enriquecimento 

ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas desídias das 

Reclamadas. Todavia, de forma a não caracterizar o enriquecimento ilícito 

da parte promovente, tenho que o valor depositado, a título de empréstimo 

consignado, foi utilizado pela reclamante. Ante ao exposto e por tudo que 

dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO, 

para ratificar a liminar deferida nos autos, e cancelar definitivamente os 

descontos realizados no holerite da autora, bem como para CONDENAR o 

reclamado a pagar a Reclamante o importe de R$ 5.000,00 (quatro mil 

reais) a título de indenização por danos morais, valor este corrigido 

monetariamente desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) desde a citação válida. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juiz Togado Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-50.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Processo: 

1000308-50.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JAINE SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Alega a reclamada que a autora não e parte legitima para figurar no polo 

passivo da presente ação: LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DE FATO 

DO SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MAJORADO. 1. Caso em que consumidor alega que teve o fornecimento 

de água potável indevidamente suspenso por longo período de tempo sem 

justificativa plausível, e busca ver-se indenizado pelos alegados danos 

morais que lhe foram impostos. Sentença que reconhece o dever de 

indenizar e é atacada apenas por recurso de apelação interposto pela 

parte autora, no qual é buscada a majoração do valor da indenização por 

danos morais. 2. Reconhecida a legitimidade ativa de usuário de fato do 

serviço público de distribuição de água potável, pois, a despeito de a 

fatura mensal não ser emitida em seu nome, logrou êxito em demonstrar 

que possui residência em local abastecido pela ré CORSAN, que foi 

contratada para prestar tal serviço pelo também réu Município de 
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Cachoeirinha. 3. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e a 

jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser majorado o quantum 

indenizatório por danos morais para R$3.000,00, montante este que se 

mostra mais proporcional ao abalo extrapatrimonial... sofrido pelo 

consumidor, que se viu privado do serviço essencial de abastecimento de 

água tratada por longo período de tempo. Condenação que deverá ser 

paga solidariamente pelas rés. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

REJEITADA. APELO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível 

Nº 70078598851, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 30/11/2018). 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida pela reclamada. Passo à 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes, conforme entendimento deste juízo. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a parte Autora, 

em síntese, que entre os dias 20/09/2018 foi interrompido o serviço e 

somente reestabelecido em 21/06/2018, assim, em prejuízos de ordem 

moral. A reclamada alega que a interrupção temporária se deu devido a 

caso fortuito de força maior, tendo em vista a ocorrência apenas de 

momentânea falta de energia. Pois bem. A reclamada alega caso fortuito 

de força maior, contudo não junta relatório de interrupção para verificar o 

período que houve a interrupção da energia com a finalidade de verificar 

“início do evento, verificação e término do evento”, A autora acosta lista 

de protocolos, diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta 

da concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, mesmo que incontroversa a ocorrência de caso fortuito 

e a necessidade de realização do reparo, a demora para religação se 

mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação 

do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Uma vez procedido o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se a parte adversa para manifestar concordância 

com o valor depositado. Havendo concordância, expeça-se, desde já, o 

competente alvará para levantamento do valor. À consideração da 

Excelentíssima Juíza de Direito Juizado para apreciação e homologação, 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 

JUIZA LEIGA _______________________ Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em 

que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 27 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000525-22.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO OTAVIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMO as partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

ADALGIZA MARIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000033-30.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE, ADALGIZA MARIA DE 

ANDRADE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Considerando que este magistrado está, no momento, cumulando 

as comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 

2 4 / 1 0 / 2 0 1 9 )  e  R o s á r i o  O e s t e  ( D e c i s ã o  C I A  n ° 

0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de readequação 

de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, 

devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. Façam-se as 

intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. L. (REQUERENTE)

B. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000141-59.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: B. D. L. A., LIDIANE CELMA DE LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que 

este magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-18.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000383-18.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITA SOARES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este 

magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000118-16.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. A. (REQUERIDO)

A. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000118-16.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: BRASILIANA MARIA DAMASCENO REQUERIDO: ERICA 

MARIA DE ALMEIDA, ADEMAR CESAR NUNES Vistos. Tendo em vista a 

ausência de Defensor Público designado para esta Comarca, NOMEIO, 

como curador especial, o Dr. LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ, 

inscrito na OAB/MT nº 22947, que deverá ser intimado acompanhar o feito, 

para representar os interesses dos requeridos ERICA MARIA DE ALMEIDA 

e ADEMAR CESAR NUNES conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil. Promova a Secretaria da Vara a habilitação 

e intimação do causídico. Ato contínuo, DETERMINO que seja intimada a 

Equipe Multidisciplinar deste juízo para que apresente, no prazo de 30 

(trinta) dias, estudo psicossocial, a fim de assegurar o melhor interesse da 

criança, ampliar a compreensão da realidade que cerca a situação fática e 

melhor subsidiar a decisão judicial. Com a chegada do referido documento, 

abram-se, de imediato, vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. ROSÁRIO 

OESTE, 20 de janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-58.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA FELIPA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000930-58.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): PAULINA FELIPA DE CAMPOS SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este 

magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-34.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000175-34.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO RAMOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este 
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magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-34.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000175-34.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): BENEDITO RAMOS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este 

magistrado está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do 

Norte, Nobres (Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão 

CIA n° 0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de 

readequação de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora 

aprazada, devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. 

Façam-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000081-86.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARILDO PEREIRA OAB - MT10237-O (ADVOGADO(A))

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTON HUBER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora, do ID 

27780671, bem como para que providencie o pagamento da diferença da 

diligência do Sr. Oficial de justiça, por intermédio do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, no prazo de 5 

(cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR OAB - SP289844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000210-91.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): DEVAIR DIAS DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Considerando que este magistrado 

está, no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do Norte, Nobres 

(Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão CIA n° 

0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de readequação 

de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, 

devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. Façam-se as 

intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-06.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000345-06.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MARIA DE LOURDES SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que este magistrado está, 

no momento, cumulando as comarcas de Guaratã do Norte, Nobres 

(Portaria Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão CIA n° 

0078429-37.2019.8.11.0000), Verifica-se a necessidade de readequação 

de pauta. Assim, RETIRE-SE de pauta audiência outrora aprazada, 

devendo os autos aguardar em secretaria nova designação. Façam-se as 

intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Diego Hartmann Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 2469-86.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moizes Correa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo (fls 95/99), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27373 Nr: 1839-35.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maturina Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação(fls:142-143) foi interposto 

tempestivamente. Intimo a parte autora para contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52751 Nr: 2081-23.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Circe Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo as partes para querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo (fls 157/162), no prazo comum de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83503 Nr: 2661-43.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER EMPORIO EIRELI, KENIA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não houve tempo hábil para o cumprimento da audiência de 

conciliação determinada, motivo pelo qual remeto os autos ao conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 764-24.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Jose Ourives Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme informado pelo Cartório do 1º Ofício de Rosário Oeste (fls.59) a 

inexistência de registro de propriedade imóvel em nome de Miguel José 

Ourives Neto, intimo a parte Autora para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19690 Nr: 584-47.2007.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelis Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1585256

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se a respeito da 

Impugnação à Execução (fls 207/212), no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27156 Nr: 1786-54.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação (fls: 125-127) foi interposto 

tempestivamente. Intimo a parte autora para apresentar Contrarrazões no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-71.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR CONCEICAO VIEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

OESTE PRAÇA MANOEL LOUREIRO, 133, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT 

- CEP: 78470-000 CERTIDÃO Por ordem do Exmo Juiz de Direito em 

atuação nesta unidade judiciária, intimo advogado do embargante (AVON) 

para que forneça os dados necessários (Nome, CPF, nº conta, agência, 

banco, conta corrente/poupança) para expedir o alvará, inclusive, 

indicando/trazendo, se for o caso de recebimento do valor pelo causídico, 

procuração ATUALIZADA com poderes específicos para recebimento em 

nome da parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-02.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELINA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

OLINDA MARGARIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

RENILDA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1001076-02.2019.8.11.0032. REQUERENTE: OLINDA MARGARIDA 

SANTIAGO, RENILDA MARIA DE ASSUNCAO, ROZELINA MARIA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Faculto à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar 

cópia COMPLETA do processo administrativo que imputou a cobrança. 

Decorrido o prazo, conclusos para análise do pedido liminar. ROSÁRIO 

OESTE, 22 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIM SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-33.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE SALVADOR AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos Intime-se o Banco Bradesco S/A, na pessoa de seu representante 

legal, para manifestar acerca do petitório de ID 25185105 , no prazo de 15 

(quinze) dias, após conclusos. Às providências. Rosário Oeste/MT, 16 de 

Dezembro de 2019. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-43.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI SALVADOR AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar-se em relação à petição da parte Autora constante no Id. n. 

26288003, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-40.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

Requerida/Recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000068-87.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE MARTINS NAZARIO LIMA OAB - MG144856 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000068-87.2020.8.11.0053. AUTOR(A): TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 

REU: SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA Vistos etc. Traga o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante do pagamento das 

taxas e custas processuais. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-47.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LAUZI SOBRINHO (AUTOR(A))

NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS OAB - SP297346 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI TADEU BERNARDI (REU)

DIONE MERI GODOY BERNARDI (REU)

CARLOS ROBERTO BERNARDI (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000103-47.2020.8.11.0053. AUTOR(A): ELIAS LAUZI SOBRINHO, NEUSA 

APARECIDA COSTA LAUZI REU: ERNANI TADEU BERNARDI, CARLOS 

ROBERTO BERNARDI, DIONE MERI GODOY BERNARDI Vistos etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela provisória 

manejado por Elias Lauzi Sobrinho e Neusa Aparecida Costa Lauzi em 

face de Ernani Tadeu Bernardi, Carlos Roberto Bernardi e Dioni Meri 

Godoy Bernardi, todos qualificados nos autos. Aduz o autor que celebrou 

compromisso particular de compra e venda de imóveis rurais nesta 

comarca no valor de R$ 5.368.440,00 (cinco milhões, trezentos e 

sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais). Conduto, afirma que, 

após a quitação dos valores, os requeridos se negam a outorgar a 

escritura pública. Assim, com lastro nestas premissas, postula pela 

concessão de tutela provisória de urgência para que lhe seja concedidas 

as respectivas escrituras. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Necessário se faz a emenda da petição inicial, pois o valor atribuído à 

causa revela-se incorreto. Em se tratando de demanda que tem por objeto 

a outorga de escritura pública de compra e venda de imóveis adquiridos 

mediante promessas de compra e venda, o valor da causa deve 

corresponder ao valor dos imóveis retratado nos respectivos contratos, a 

teor do que dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil. Neste 

sentido, é o entendimento do Colendo STJ: “(...) 1. Controvérsia em torno 

do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito 

de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 

259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação 

da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que 

não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 

(...)” (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018). (Destaquei). E 

dos Tribunais de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA 

CAUSA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. 

VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

ATRASO NA BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. APLICAÇÃO DA 

CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DESCABIDA. OUTORGA DE ESCRITURA DE 

COMPRA E VENDA. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE 

OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Na demanda que tem por objeto 

outorga de escritura pública de compra e venda, cancelamento de 

gravame fiduciário e pagamento de multa compensatória, o valor da causa 

deve corresponder ao valor do contrato, nos termos do artigo 292, inciso 

II, do Código de Processo Civil. II. Não se justifica a redução prevista no 

artigo 413 do Código Civil quando a cláusula penal é instituída em função 

de obrigação secundária e em valor desprovido de qualquer exagero. III. 

Em se tratando de obrigação de fazer cujo adimplemento não envolve 

nenhuma dificuldade (outorga de escritura pública), o valor da multa deve 

ser especialmente significativo, sob pena de não alcançar o propósito de 

coerção que lhe é imanente. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1213732, 07228994920188070001, Relator: JAMES EDUARDO 

OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no 

DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei). In casu, o 

autor atribuiu à causa o valor de R$ 20.800,00 reais, contudo, o valor do 

negócio jurídico celebrado fora no valor de R$ 5.368.440,00. Necessário, 

portanto, a emenda à inicial neste segundo ponto por parte do autor. Isto 

posto, e pelo o que mais consta dos autos, INTIME-SE o autor, por 

intermédio do seu patrono (DJE), para adequar o valor da causa de acordo 

com o entendimento narrado, bem como para que comprove o pagamento 

das respectivas custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 

321, parágrafo único). Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, data 

da inclusão no sistema. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001781-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PONTAL 

DA GLORIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001781-34.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ASSOCIACAO DE PRODUTORES 

RURAIS DO ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de ação 

civil pública movida pela Associação de Produtores Rurais de Pontal do 

Glória em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE 

ENERGIA S.A., ao argumento de falha na prestação de serviços. Extrai-se 

da prefacial que a parte requerente utiliza os serviços da requerida em 

região rural deste Município, contudo, aduz que concessionária de 

serviços públicos não realiza as manutenções necessárias nos cabos 

elétricos, que causa iminente perigo aos consumidores e ao meio 

ambiente, ante a possibilidade de ocorrerem incêndios. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela concessão de tutela provisória 

de urgência para que a requerida proceda a manutenção e limpeza 

necessárias nos cabos de transmissão elétrica na referida região. O 

despacho inicial (ID 25330386) determinou a emenda à inicial. 

Manifestação da autora ao ID 25535884. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, recebo a emenda à 

inicial, eis que demonstrada a pertinência temática da associação autoral, 

conforme documentos de ID 25535884. Passo a análise do pedido de 

tutela provisória. Como é cediço, para concessão da tutela provisória 

(CPC, art. 300), a lei exige a concorrência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. In casu, denota-se que os associados são consumidores 

dos serviços públicos prestados pela autora, bem como, há nos autos, 

imagens que demonstram a desídia da requerida em realizar manutenções 

e limpezas na referida área. Assim, a verossimilhança das alegações 

mostra-se patente. No mais, como é cediço que tal conduta (não realizar 

manutenção/limpeza) poderá carrear em prejuízos coletivos (aos 

moradores e consumidores da região), bem como prejuízos de cunho 

difuso (meio ambiente), já que precária manutenção poderá desencadear 

em incêndios e interrupção do serviço público essencial. A tutela 

provisória de urgência, portanto, deve ser deferida. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

aventada pela Associação de Produtores Rurais de Pontal do Glória em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A., 

para determinar à parte requerida proceda a imediata manutenção 

adequada da faixa de passagem ao longo de todo o trajeto dos cabos que 

transportam a energia elétrica , desde a sua origem até seu destino final. 

Intimem-se. Ciência ao MPE. Cite-se o requerido para apresentar defesa no 

prazo legal, consignando que sua inércia importará em revelia. Cumpra-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-25.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000098-25.2020.8.11.0053. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão c.c pedido de liminar proposta 

por Omni S/A - Credito, Financiamento E Investimento em face de 

Credemilson Bom Despacho De Carvalho, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos motivos expostos na prefacial. Narra a inicial que o autor 

concedeu um financiamento ao requerido no valor de R$ 12.576,00, para 

ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 660,88. 

Contudo, aduz que o requerido não vem cumprindo com suas obrigações, 

estando inadimplente. Analisando a prefacial, verifica-se que o autor 

atribuiu à causa o valor de R$ 660,88, valor este que corresponde a 

somente uma parcela contrato celebrado. Todavia, tal valor não 

corresponde ao provento econômico buscado em juízo, que, nas ações de 

busca e apreensão, corresponde ao valor das parcelas vencidas e 

vincendas, razão pela qual se deve oportunizar ao autor a emenda à inicial 

para sanar tal vício. Neste sentido, é o entendimento dos nossos Tribunais 

Superiores: “(...) O valor da causa, na ação de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, deve corresponder ao saldo devedor do 

contrato, que constitui, efetivamente, o proveito econômico intentado pelo 

credor. (TJ-MG - AI: 10024133812297001 MG , Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 26/03/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2014). Ou ainda: “(...) O valor da causa 

nas ações de busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor 

em aberto, que compreende as prestações vencidas e não pagas, bem 

como as vincendas. (TJ-SP - AI: 730539720128260000 SP 

0073053-97.2012.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 08/05/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2012). Por fim: “(...) O valor da causa nas ações de 

busca e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e 

vincendas, uma vez que este é o proveito econômico pretendido pelo 

autor. (TJ-MG - AI: 10000150565463001 MG, Relator: Aparecida Grossi, 

Data de Julgamento: 29/02/0016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 03/03/2016). Assim, INTIME-SE que o autor para 

adequar o valor da causa de acordo com o entendimento narrado, bem 

como para que comprove o pagamento das respectivas custas e taxas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000898-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELLA ROCHA GUEDES (REU)

R R GUEDES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000898-87.2019.8.11.0053. AUTOR(A): FRIGOVALE DO GUAPORE COM. 

E IND. DE CARNES LTDA REU: R R GUEDES - ME, RAPHAELLA ROCHA 

GUEDES Vistos etc. Cuida-se de ação monitória aforada por Frigovale do 

Guapore Com. E. Ind. de Carnes LTDA em face de Casa da Carne Santa 

Terezinha (R R Guedes) e Raphaella Rocha Guedes, todos qualificados 

nos autos. Extrai-se da prefacial que as partes realizavam transações 

comerciais, e que os pagamentos eram realizados através de títulos de 

crédito (cheques), contudo, aduz que a requerida não honrou com suas 

obrigações, estando inadimplente. Com lastro nestas premissas, postula o 

Requerente pela declaração do título executivo em desfavor da Requerida. 

Citada, a parte requerida apresentou sua defesa arguindo o pagamento 

parcial dos títulos de crédito. Ainda, apresentou reconvenção para que o 

autor pague o dobro do valor corado. Réplica ao ID 28353916. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais provas, 

mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Sob esta ótica, os pedidos exordiais merecem o crivo de 

procedência almejado. Com efeito, a parte requerida não conseguiu 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, como lhe impõe a exegese do art. 373, II, do Código de Processo 

Civil; em sendo assim, deve suportar os ônus desta sua omissão. Não 

merece crédito a alegação de pagamento. Afinal, ninguém paga altas 

quantias em dinheiro, como estas discutidas nestes autos, sem exigir os 

respectivos recibos. Aliás, nem mesmo exigiu as cártulas de volta a si, 

como prova de pagamento. A presença dos cheques nas mãos da parte 

requerente enseja a presunção do débito cobrado na prefacial. A 

jurisprudência acoroçoa tal entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA - CHEQUE QUE INSTRUIU A INICIAL QUE TERIA ORIGEM EM 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA NA QUAL FORAM INCLUÍDOS ENCARGOS 

ABUSIVOS - ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS QUE INCUMBE AO 

DEVEDOR - ARTIGO 333, II DO CPC - INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA - 
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POSSE DO CHEQUE PELO CREDOR - PRESUNÇÃO DE NÃO PAGAMENTO - 

AUSENCIA DE PROVAS HÁBEIS A CONTRARIA-LA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1)Cabe ao devedor o ônus de demonstrar que o cheque que 

instruiu a inicial monitória é decorrente de um pacto de renegociação da 

dívida no qual incidiu encargos abusivos. 2)Transfere-se, igualmente, ao 

devedor, o ônus da prova do pagamento, em razão da presunção de não 

quitação da dívida, decorrente da posse do cheque pelo credor. 3)Não 

tendo o devedor feito prova satisfatória desses fatos, permanece hígida a 

dívida representada no título que instruiu a ação monitória” (Ap 576/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE FALHA NA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - 

DESNECESSIDADE - O CHEQUE É BASTANTE PARA A PROVA DA DÍVIDA 

- CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - ÔNUS DA PROVA 

QUE COMPETE AO DEVEDOR - CRÉDITO MONITÓRIO CONSTITUÍDO - 

RECURSO IMPROVIDO. O procurador está devidamente constituído para 

representar o autor em Juízo e em qualquer instância. O cheque prescrito 

é título hábil para instruir ação monitória, sendo descipienda a prova da 

origem da dívida. O devedor pode questionar a origem da dívida, contudo, 

é dele o ônus da prova para desconstituição da presunção advinda da 

juntada do cheque prescrito” (Ap 105416/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO 

DA SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/03/2012, Publicado no DJE 02/04/2012). Os pedidos iniciais, 

neste sentido, procedem. Doutro lado, o pedido reconvencional é 

improcedente, pois que a requerida não demonstrou o pagamento dos 

títulos de crédito, o que, por consequência, não torna a cobrança inicial 

ilegal. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Frigovale do Guapore Com. E. 

Ind. de Carnes LTDA em face de Casa da Carne Santa Terezinha (R R 

Guedes) e Raphaella Rocha Guedes, para declarar constituído o título 

executivo em favor do requerente no importe de R$ 140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais), que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, além de correção monetária, os quais incidirão 

desde a data em que os cheques deveriam ter sido pagos. Ainda, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido reconvencional aforado pela requerida, pela 

ausência de comprovação de cobrança de dívida paga. Assim, JULGO 

EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno, ainda, a parte Requerida às custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85º, § 2º do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-39.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000110-39.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JELSON COSTA 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 13:50 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE GOMES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-24.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LEONE GOMES 

PADILHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-17.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA PEDROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000105-17.2020.8.11.0053. AUTOR: MARIA LIDIA PEDROSA 

DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos etc. COMPROVE a parte requerente sua 

residência nesta Comarca, ou o grau de parentesco com a pessoa 

indicada no documento trazido aos autos. Prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA GISELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-09.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:RUBIA GISELE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:10 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-91.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA GISELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-91.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:RUBIA GISELE 
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DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-51.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA VITORIA TAQUES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000051-51.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ANA VITORIA TAQUES DE BARROS 

Vistos etc. 1. CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados 

tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral da obrigação. 

2. Decorrido o prazo acima sem pagamento, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir preferencialmente em 

bens móveis de fácil comercialização, depositando-se os mesmos com a 

exeqüente, mediante termo de compromisso. 3. Após, INTIME-SE o 

executado a comparecer em audiência de conciliação, a ser designada 

pela Secretaria do Juizado Especial Cível desta Comarca, ocasião em que 

poderá oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

quando será oportunizado o pagamento do débito à vista ou a prazo, a 

dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. 4. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-54.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA ANDRADE SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000109-54.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: THAYNARA ANDRADE SILVA Vistos 

etc. 1. CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quanto forem necessários a satisfação integral da obrigação. 2. 

Decorrido o prazo acima sem pagamento, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir preferencialmente em 

bens móveis de fácil comercialização, depositando-se os mesmos com a 

exeqüente, mediante termo de compromisso. 3. Após, INTIME-SE o 

executado a comparecer em audiência de conciliação, a ser designada 

pela Secretaria do Juizado Especial Cível desta Comarca, ocasião em que 

poderá oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

quando será oportunizado o pagamento do débito à vista ou a prazo, a 

dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. 4. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-65.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE KAROLINE FERNANDES MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000063-65.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: JOYCE KAROLINE FERNANDES 

MACIEL Vistos etc. 1. CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral 

da obrigação. 2. Decorrido o prazo acima sem pagamento, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção e avaliação, a qual deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

depositando-se os mesmos com a exeqüente, mediante termo de 

compromisso. 3. Após, INTIME-SE o executado a comparecer em audiência 

de conciliação, a ser designada pela Secretaria do Juizado Especial Cível 

desta Comarca, ocasião em que poderá oferecer embargos à execução 

(por escrito ou verbalmente), quando será oportunizado o pagamento do 

débito à vista ou a prazo, a dação em pagamento ou a imediata 

adjudicação do bem penhorado. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRODEMIL DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000404-33.2016.8.11.0053. REQUERENTE: CRODEMIL 

DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-76.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-76.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:VICENTE 

PEREIRA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-31.2020.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ONOFRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000117-31.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:BENEDITO 

ONOFRE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL DA 

SILVA LEITE POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-02.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA LUZIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000106-02.2020.8.11.0053. AUTOR: CREUZA LUZIA DA SILVA REU: 

VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. Tendo em conta a 

escassez de funcionários, bem assim a invencível carga de trabalho, 

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. A PRÓPRIA 

PARTE FICA ENCARREGADA DE PROTOCOLAR O DOCUMENTO PERANTE 

A REQUERIDA, JUNTANDO CÓPIA DO PROTOCOLO NESTES AUTOS! No 

mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que entender 

cabível, pena de revelia. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGO GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000550-06.2018.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGO GOMES VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. As partes celebraram acordo sobre o objeto da presente 

demanda. Em conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, 

da Lei Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra 

citado, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento 

de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil. ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-97.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001932-97.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SEBASTIAO PADILHA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de 

questões preliminares, passa-se à sua análise. Neste prisma, impende 

afastar a alegação defensiva da ré no sentido da incompetência deste 

Juizado Especial. Com efeito, não há necessidade de realização de perícia 

complexa para o julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da 
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competência. Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 

2ª Turma Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-25.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SEBASTIAO DA SILVA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000001-25.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANDRE LUIZ SEBASTIAO DA SILVA MIRANDA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das obrigações 

assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, mister a 

extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a 

presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Sem condenação nas verbas 

de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-70.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MORAES LUJES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000893-70.2016.8.11.0053. REQUERENTE: JUCILENE MORAES LUJES 
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BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000493-56.2016.8.11.0053. REQUERENTE: DOMINGAS CANAVARROS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos, aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada. 

Postula pela sanação do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios. A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio 

processual adequado. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONE DA SILVA ABADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001657-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ALAN JONE DA SILVA 

ABADIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de 

questões preliminares, passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, 

pela desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser improvidos. Com efeito, os pedidos 

deduzidos pela parte requerente não se mostram minimamente válidos. O 

que é consumido dever ser pago. Tal fato culminaria em enriquecimento 

sem causa, expediente defenestrado pelo nosso ordenamento jurídico, já 

que a parte requerente beneficiar-se-ia dos serviços prestados, mas não 

pagaria por ele. Isto poderia culminar em prejuízos aos demais 

consumidores, que teriam de arcar com os custos do serviço não pago 

pela parte requerente. Isso sem contar que eventual decisão neste sentido 

causaria uma distinção entre a parte requerente e os outros demais 

consumidores, já que aquela não pagaria seus débitos, enquanto o resto 

da população pagaria normalmente pelos serviços. Contudo, denota-se 

que a parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos 

os quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode 

dizer que tais cobranças sejam abusivas. Improcedem, portanto, os 

pedidos deduzidos. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por ALAN JONE DA 

SILVA ABADIA. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 

489, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002693-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO GALDINO DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002693-31.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALO GALDINO 

DELGADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Os pedidos do autor devem ser 

improvidos. Com efeito, a dicção do § 18, do art. 40 da CF dispõe que a 

isenção em questão dependerá de lei específica, que dê valide e suporte 

legal à pretensão vindicada. Aliás, consoante entendimento do colendo 

STF, seria mister a existência de lei estadual específica para contemplar 

os pedidos da parte requerente. “Suspensão de Segurança. Agravo 

Regimental. Legitimidade da apreciação da plausibilidade jurídica da tese 

jurídica veiculada pela requerente. Precedentes. Os institutos da imunidade 

e da isenção tributária não se confundem. É perfeitamente possível ao 

Estado conceder, mediante lei, isenção de tributo de sua competência, 

visto que está atuando nos limites de sua autonomia. Enquanto não editada 

a lei a que se refere o § 21 do art. 40 da CF/88, vigem os diplomas 

estaduais que regem a matéria, que só serão suspensos se, e no que, 

forem contrários à lei complementar nacional (CF, art. 24, §§ 3º e 4º). 

Recurso que não traz novos fundamentos aptos a infirmar a decisão 

agravada. Agravo Regimental a que se nega provimento” (SS 3679 AgR, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 

04/02/2010, DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010 EMENT 

VOL-02391-04 PP-00958 – grifos nossos). Contudo, inexiste a citada 

legislação hábil a isentar parcialmente os descontos previdenciários; 

portanto, tais atos mostraram-se legais e válidos. Improcedem, portanto, 

os pedidos deduzidos. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por GONCALO 

GALDINO DELGADO. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 489, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000630-44.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFIELD CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AROLDO TEIXEIRA ROCHA OAB - GO9069 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA OAB - GO48822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA AGRONEGOCIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JUNIOR OAB - GO31700 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AREOVALDO ZAGO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000630-44.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A REQUERIDO: AGROFIELD 

CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos. 

Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência de oitiva da 

testemunha ARIOSVALDO ZAGO, para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 

13h15min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo os 

mesmos ser intimados com a devida antecedência para o comparecimento 

ao ato. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134238 Nr: 956-26.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves de Oliveira Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, abra-se vista dos autos ao Exequente, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38876 Nr: 2614-90.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana França Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristhina Gregnanin - 

OAB:188.882 - SP, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimação da parte autora para recolher a 

complementação da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147400 Nr: 3348-65.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente.

A pesquisa para obtenção do endereço do executado será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143202 Nr: 811-96.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luis Schineider, Valdeci Bragança de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 82.

A pesquisa para obtenção dos endereços dos executados será realizada 

junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 82.

A pesquisa para obtenção dos endereços dos executados será realizada 

junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17118 Nr: 1794-47.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramona E. Vasques Ribas-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:OAB/MT 19.907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 47/48.

A pesquisa para obtenção do endereço da executada será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 149638 Nr: 1065-35.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Rodrigues Pereira, Carlos 

Eduardo Augusto Ferreira, Jeferson Mateus das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Renata Costa Silva - 

OAB:OAB/MT 26308/B

 ).CONCLUSÃO.I. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos 

do art. 413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO 

os acusados JEFERSON MATEUS DAS CHAGAS, v. “Para” ou “Parazinho”, 

LUIZ FERNANDO RODRIGUES PEREIRA e CARLOS EDUARDO AUGUSTO 

FERREIRA, pelo delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, e IV, 

c/c o artigo 29, ambos do Código Penal), sendo que os acusados deverão 

ser submetidos ao julgamento pelo Júri desta comarca de São Félix do 

Araguaia/MT. Declaro conexo ao crime de homicídio qualificado, devendo 

ser julgado pelo Tribunal do Júri, seguinte delito: corrupção de menor 

(artigo 244-B da Lei n. 8.069 (ECA), na forma na forma do art. 69 

(concurso material), do Código Penal). Em relação à manutenção das 

prisões preventivas, as mesmas circunstâncias que justificaram a 

decretação persistem até o momento.Logo, revelando-se necessária a 

manutenção das prisões preventivas dos pronunciados para garantia da 

ordem pública, NÃO LHES CONCEDO o direito de recorrer desta sentença 

em liberdade.Sendo assim, persistindo os requisitos do artigo 312 do CPP, 

a manutenção das prisões preventivas dos pronunciados Jeferson 

Mateus da Chagas, Luiz Fernando Rodrigues Pereira e Carlos Eduardo 

Augusto Ferreira é medida que se impõe. Intimem-se os réus da pronúncia. 

(art. 420, I do CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet e o d. 

Defensoria Pública. .São Félix do Araguaia – MT em 19 de dezembro de 

2019. Janaína Cristina de AlmeidaJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141941 Nr: 108-68.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Rodriuges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte autora.

A pesquisa para obtenção do endereço do requerido será realizada junto 

aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 883-88.2015.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNAdS, AMdNCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:OAB/MT 24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 16:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141080 Nr: 3124-64.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdSM, SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais contidos no 

Código de Processo Civil.

Haja vista haver interesse de incapaz, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público Estadual, nos termos do art. 178, inciso II do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45935 Nr: 1961-20.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alexandre Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Alves Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as partes participaram de audiência de Conciliação 

firmando acordo, conforme termo de fls. retro. Assim, devolvo os autos à 

Secretaria para o normal prosseguimento do feito, nos termos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37311 Nr: 1218-78.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Valdemir Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT nº 5.751

 Vistos.

Ciente do Acórdão do TJMT de fls. 99/109.

Dessa forma, ante o retorno dos autos, intimem-se as partes para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139254 Nr: 1971-93.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neyvaldo Alves Barcelos, Evaldo Alves Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, Rejeito a preliminar suscitada.Não havendo questões 

preliminares ou prejudiciais do mérito a serem resolvidas, REPUTO 

SANEADO O FEITO, nos termos do artigo 357 do Código de Processo 

Civil.Como ponto controvertido, fixo a comprovação da relação jurídica 
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entre as partes, os motivos que ensejaram ao descumprimento contratual 

e a apreensão do veículo pelo requerido, bem como se por meio desta 

conduta veio a ocasionar danos materiais, morais, lucros cessantes e 

danos emergentes aos autores ou danos materiais ao requerido com 

relação ao seu pedido contraposto.Considerando que a parte requerente 

pugnou pela produção de prova testemunhal (fls. 78/81), DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de julho de 

2020, às 14h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), cujo rol 

deverá ser apresentado no prazo disposto no artigo 357, §4º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de preclusão, bem como atender ao disposto 

no artigo 450 do Código de Processo Civil.Sendo assim, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente o rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Intime-se a parte requerida para 

especificar, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, 

especificando e justificando a sua necessidade. Caso tenha interesse na 

oitiva de testemunhas, deverá, no mesmo prazo, apresentar o respectivo 

rol, sob pena de preclusão.Advirto que caberá aos advogados das partes 

informar ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, 

consoante o disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36371 Nr: 292-97.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda Begrow, 

Ilo Leandro Begrow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Cabral de Castro, Eduardo Ferhleur, 

Sauro Cypriano Guidani, Armando Belli, Businessincorp Empreendimentos 

e Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 Vistos.

Trata-se de Ação Demarcatória e Restituição de Terras Invadidas 

proposta por Theobaldo André Begrow em face de Rosalino Cabral de 

Castro, Eduardo Ferhleuer e Armando Belli.

Devidamente recebida a inicial, foi nomeada à autoria a empresa 

Businesscorp Empreendimentos e Participações Ltda. Não tendo havido a 

citação dos réus Eduardo Ferhleuer e Armando Belli, estes foram citados 

por edital e nomeada a Defensoria Pública que apresentou contestação.

 Posteriormente, houve pedido de intervenção de terceiros de Aramis 

Sérgio Beltrami e Norma Cardoso Beltrami, alegando que à área objeto do 

litígio está ligada aos autos ID nº 38465, havendo assim interesse de 

ambos no desenrolar do feito.

Instado a se manifestar sobre a habilitação litisconsorcial passiva a parte 

autora quedou-se inerte, vindo os autos conclusos.

Desta feita, analisando os autos, proceda-se ao apensamento do 

processo de ID nº 38465 junto ao presente feito,tendo em vista a conexão 

entre as demandas, após, dê-se vista dos autos às partes requeridas 

para, querendo, se manifestarem sobre o habilitação litisconsorcial, bem 

como sobre o conteúdo da petição de fls. 221/228.

Decorrido o prazo para manifestação das partes, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135453 Nr: 1813-72.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Pereira da Costa Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da exequente para pesquisa do endereço atual do 

executado junto ao sistema INFOJUD (fl. 18).

Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20547 Nr: 1449-13.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Caetano de Brito, GBT, ACBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Vicente Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

A parte exequente requereu a penhora de uma área rural localizada na 

Gleba Azulona, lote 15, no município de Alto Boa Vista, que faria parte da 

matrícula 15.881 do CRI desta urbe, alegando pertencer ao executado e a 

representante das exequentes (fls. 55 e 61).

Em que pese o magistrado anterior tenha deferido o registro da penhora 

sobre o imóvel objeto da matrícula nº 15881 do CRI da Comarca de São 

Félix do Araguaia, verifica-se que o executado não consta como 

proprietário do imóvel e nem integra a cadeia dominial (fls. 63/63verso e 

69/70).

 O imóvel objeto da referida matrícula é de propriedade do Sr. José 

Siqueira Fernandes, que adquiriu por escritura pública do Sr. Antonio de 

Almeida Cantuária, em 11/12/2009 (fls. 63/63verso).

Outrossim, a parte exequente requereu a penhora, contudo não 

apresentou escritura pública ou instrumento particular de compra e venda, 

com vistas a comprovar que imóvel é de propriedade do executado.

 Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar documento comprobatório de que o imóvel penhorado é de 

propriedade do executado, sob pena de exclusão da penhora.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12461 Nr: 1270-21.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBT, GBT, Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Vicente Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por A. C. B. T. e G. 

B. T., representadas por sua genitora Carla Isabel Caetano de Brito, contra 

Gilson Vicente Teixeira, tendo por escopo o cumprimento da obrigação 

alimentar ajustada pela sentença exarada nos autos de processo n. 

311/2005.

Em decisão à folha 89, o Juízo determinou a intimação da parte 

interessada para atualizar o débito alimentar para, na sequência, realizar a 

pesquisa de valores e bens junto aos Sistemas BACENJUD e RENAJUD.

Em cumprimento ao determinado, a parte autora apresentou planilha de 

cálculos com o débito atualizado, quanto ao período de janeiro a abril de 

2006 (folhas 90/92); e restando infrutíferas a descritas pesquisas, que 

seja o devedor inscrito no cadastro SERASA.

O representante do Ministério Público, em seu parecer de folhas 94 verso, 

pugnou que fosse o presente feito, apensado no de cód. 20547, ante a 

demanda apresentar mesmas partes e causa de pedir.

Determinado o apensamento (folha 95); Destarte, o executado 

compareceu a secretária da vara e juntou comprovante de depósito no 

valor correspondente à R$: 3.000,00 (três mil reais), conforme certidão de 

fl. 96.

 Deste modo, evidenciando o pagamento parcial do débito alimentar; e para 

evitar dúvidas ao valor do débito alimentar, entendo pertinente atualizarem 
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a quantia pendente de pagamento.

Assim sendo, Intimem-se a exequente, através de sua causídica, via DJe, 

para que junte aos autos, cálculo atualizado do débito alimentar.

Por fim, considerando que as exequentes Ana Carolina Brito Teixeira e 

Gabriela Brito Teixeira atingiram a maioridade, determino a regularização 

do polo ativo para “exequentes: Ana Carolina Brito Teixeira e Gabriela Brito 

Teixeira”. Providencie Senhora Gestora as alterações cadastrais.

 Deixo de fazer vistas ao MPE, ante a ocorrência da maioridade das 

exequentes.

Tudo cumprido tornem os autos conclusos para maiores deliberações.

 Cumpra-se com urgência.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16519 Nr: 1263-58.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Chaves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILDO CHAVES RODRIGUES, Cpf: 

36415197134, Rg: 3730753, Filiação: Maria Abadia Rodrigues e Geraldo 

Chaves Pessoa, data de nascimento: 18/07/1968, brasileiro(a), natural de 

Campinaçu-GO, casado(a), pecuárista, Telefone 62-3313-3113. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo 

com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar o requerido Ronildo Chaves Rodrigues: 1)- na obrigação de 

fazer consistente na demolição do imóvel construído irregularmente em 

área de preservação permanente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento;2)- na 

obrigação subsequente de retirada do material e entulhos empregados na 

construção, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser 

estabelecida no caso de descumprimento;3)- na obrigação de 

recomposição da área degradada, reproduzindo as mesmas 

características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com 

os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessários, no prazo de 

300 (trezentos) dias, sob pena de multa a ser estabelecida no caso de 

descumprimento. Referido prazo se iniciará da sua intimação quanto a 

conclusão do projeto de recuperação; 4)- em caráter subsidiário, ao 

pagamento de indenização pecuniária na impossibilidade materialde 

restauração das condições naturais primitivas da área, conforme se 

apurar em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, II, do 

CPC.Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se eventual pedido 

de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo 

de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se as baixas e anotações 

necessárias.P.I.C. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 

19/02/2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 24 de janeiro de 2020

Lucimar Francisca Rosa Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147098 Nr: 3182-33.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Maraia Rodrigues Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre a 

devolução do AR ,pelo motivo do falecimento da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133738 Nr: 606-38.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Pereira dos Santos - Peixaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade oposta e, 

no mérito também ACOLHO-A, ao passo que julgo extinta a presente 

execução fiscal, com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso 

V, do CPC. ISENTA a Fazenda Pública Estadual do pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01, e 

art. 39 da Lei 6.830/80. Condeno a parte excepta (exequente) ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 8% 

sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do artigo 85, §3°, 

II, e §4º, III, do Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, 

posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 500 

(quinhentos) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença 

ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 

496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144968 Nr: 1863-30.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido da parte exequente formulado à fl. 56.

Promova-se a pesquisa para obtenção do endereço do executado junto ao 

sistema INFOJUD.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 ´

 Cumpridas as providências supracitadas, sem nova conclusão, intime-se 

a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6364 Nr: 1736-83.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demésio de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793-MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com base no artigo 730 do CPC, determino a realização de leilão público 

para alienação dos bens penhorados, assim descrito resumidamente de fl. 

154.

Nos termos do artigo 883 do NCPC, NOMEIO para o encargo o leiloeiro 

Carlos Henrique Barbosa, Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob o nº 032/2016, o qual deverá ser intimado da nomeação 

e das condições das praças, inclusive os deveres contidos no art. 884 do 

CPC, bem como para que disponibilizem as datas para a realização da 

primeira e segunda praça, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do Exequente (art. 897 do NCPC), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, 

se for o caso.

O Leilão será eletrônico e presencial, nos termos do artigo 882 e 879, 

inciso II, ambos do NCPC, a fim de garantir a ampla publicidade, e, por 

conseguinte, maiores chances de êxito na alienação.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da avaliação.

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% 

(cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 do NCPC).

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, caso o 

interessado em adquirir o bem penhorado apresente pedido por escrito, 

nos termos do artigo 895 do NCPC.

Cumpra-se expedindo-se o necessário, voltando-me imediatamente 

conclusos na sequência para as demais deliberações de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45116 Nr: 1512-62.2015.811.0017

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGENOR PARENTE DA SILVA, devidamente qualificado e representado 

nos autos, ingressou com o presente pedido de Inventário na forma de 

Arrolamento Sumário, da herança de Antonia Alves Parente.

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que o Inventário 

tramita na forma de arrolamento sumário, porém, a decisão inicial de fls. 

25/26 determinou o processamento na forma de inventário judicial, 

incorrendo em erro de procedimento.

O arrolamento sumário é procedimento de jurisdição voluntária, no qual tem 

seu rito reduzido, não havendo litígio entre os herdeiros, ou ainda, dívida 

capaz de impedir a transmissão dos bens, estando, também, presente a 

divisão amigável do patrimônio do falecido, não podendo a questão 

apontada influenciar nestes autos.

Porém, para o seu deferimento, deve-se comprovar que a “de cujus” não 

possui débitos em relação às Fazendas Públicas, o que já fora 

comprovado nos autos, com as respectivas certidões das Fazendas.

Entretanto, verifico que inexistem algumas informações que se fazem 

necessárias para o melhor julgamento do feito.

Dessa forma, Determino que:

I - Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos certidão atualizada do imóvel de fls. 12/15, constando o número de 

sua matrícula, sob pena de extinção do feito;

II – Oficie-se à Agência de nº 618-1 do Banco do Bradesco, conta 

corrente n° 5319-8, solicitando que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a existência eventuais saldos porventura existentes na citada conta 

corrente.

 Tudo cumprido, tornem-me os autos conclusos para maiores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144977 Nr: 1866-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Ramalho Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da custas de preparo da carta 

precatória, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Custas) e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento da 

carta precatória no Juízo de Conceição do Araguaia/PA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12767 Nr: 1669-50.2006.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Antonio Agostinho, Dalva Aparecida Cestari 

Agostinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quem de Direito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréia Peu da Silva - OAB:8460-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 12767DecisãoVistos, etc. Indefiro o pedido de citação por 

edital do requerido Romeu Becker (fls. 66/66verso), eis que não foram 

esgotados todos os meios hábeis para sua localização. Ora, a citação por 

edital é utilizada em última opção, tão somente quando evidenciado que o 

citando encontra-se em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme 

prescreve o art. 256 do CPC/2015). Ao passo que, o citando será 

considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas todas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos, 

conforme disposto no §3º do artigo 256 do CPC. No caso em comento, 

observa-se que houve uma única tentativa de citação do requerido por 

carta (fl. 328), sendo que logo em seguida a parte autora já requereu a 

citação por edital. Consoante o disposto no artigo 256, §3º, do CPC, antes 

de proceder-se a citação por edital deve-se tentar a localização pessoal 

do demandado através da requisição de informações sobre seu endereço 

junto aos órgãos conveniados ao Juízo. Ocorre que, referida diligência 

sequer foi requerida a este juízo pela parte autora. Desse modo, por ora, 

revela-se prematura a citação por edital. A respeito do assunto, de acordo 

com a orientação jurisprudencial da Terceira Turma do STJ, é nula a 

citação por edital antes de terem sido providenciadas todas as tentativas 

de localização do réu. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente endereço atualizado do requerido Romeu 

Becker para sua citação, ou requeira o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 24/01/2020.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-76.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

J T COMERCIAL ADMINISTRADORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

INDUSTRIA FARMACEUTICA VITALFARMA LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA J.T.R. LTDA (REQUERENTE)

AGROPECUARIA BALAIO LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE TADEU GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID GONCALVES NETO OAB - MG171862 (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE SOUZA BORGES OAB - MG76880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000699-76.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA J.T.R. LTDA, J T COMERCIAL 

ADMINISTRADORA E TRANSPORTADORA LTDA - ME, AGROPECUARIA 

BALAIO LTDA - ME, JOSE TADEU GOMES, INDUSTRIA FARMACEUTICA 

VITALFARMA LTDA REQUERIDO: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Vistos. 
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Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência de oitiva das 

testemunhas ELAINE CRISTINA DE PAULA SILVEIRA e EDVALDO ONOFRE 

DA SILVEIRA para o dia 27 de fevereiro de 2020, às 16h15min. (Horário 

Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo os mesmos ser intimados com 

a devida antecedência para o comparecimento ao ato. Outrossim, 

conforme pedido de habilitação de advogado (evento n. 24621736) 

proceda a Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ 

intimações vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim 

arguição de nulidade. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 003/2020-CNPar

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. I - Exonerar, a assessora STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE 

PINHO, brasileira, solteira, portadora do RG nº 1843574-2-SSP/MT, CPF nº 

016.236.091-60, PIS/PASEP nº 162.35471.88-0, Título de Eleitor nº 0317 

2983 1856, zona 055, seção 0278, natural de Pontes e Lacerda/MT, filha 

de Jeronimo Dutra de Pinho e Ana Isabel Wohlfahrt, residente e domiciliada 

na Rua: Sete de Setembro, nº 337, Bairro: Jardim das Oliveiras, São José 

dos Quatro Marcos-MT , nomeada pela por meio da Portaria nº 

9/2019-CNPar, datada de 02/05/2019, disponibilizada em 03/05/2019 no 

DJE nº 10485/2019 e publicada em 06/05/2019 do cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete II, lotada no Gabinete do Juiz da Vara 

Única/Juizado Especial desta Comarca, a partir do dia 20/01/2020.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de Janeiro de 2020.

 Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Juíza de Direito/Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000997-02.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000997-02.2019.8.11.0039. REQUERENTE: EURIDES ANTUNES DE 

SOUZA REQUERIDO: SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Tutela de 

Urgência proposta por Eurides Antunes de Souza em face de Sebastião 

Vieira de Souza, ambos devidamente qualificados. 2. Considerando o teor 

peticionário retro (ID n. 28032257), acolho-o e, REDESIGNO a audiência 

outrora designada, para a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 25 de 

fevereiro de 2020, às 13h00min., com intimação das partes. 3. Cumpra-se 

conforme determinado em ID n. 26782623. 4. Notifique-se as partes, bem 

como seus procuradores serem intimadas para comparecer à solenidade, 

com as advertências legais. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 15 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 74003 Nr: 3118-25.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA MOLINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 1.Vistos.2.Trata-se o presente processo de Ação de Obrigação de Fazer 

com posterior outorga de escritura definitiva c/c Danos morais ajuizada 

por Osmar Correia de Souza em face de Celina Molina de 

Souza.3.Realizada a audiência de conciliação, restou infrutífera (fl. 

81).Posto isso, defiro o pedido de produção de prova e DETERMINO a 

designação de audiência de instrução e julgamento, para a data mais 

próxima da pauta, qual seja, dia 28 de janeiro de 2020, às 13h30min, com 

intimação das partes para a oitiva das testemunhas indicadas. 

15.Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais. 16.No que diz 

respeito à distribuição do ônus da prova, tenho que deva se dar conforme 

o art. 373 do Código de Processo Civil.17.Cientifiquem as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos, ou 

solicitar ajustes, sob pena de desta decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].18.No que concerne à prova testemunhal, cujo rol deverá ser 

depositado no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento e, ainda, a prova documental desde que também depositada 

nos autos até 20 (vinte) dias antes da audiência, deverá a escrivaninha 

observar, independentemente de despacho, o que dispõe o art. 398 do 

Código de Processo Civil, abrindo vista à parte contrária para 

manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias.19.Atentem-se os doutos 

advogados das partes requeridas, quanto às testemunhas a serem 

inquiridas, para o disposto no art. 455 do Código de Processo 

Civil.20.Intime-se. 21.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos 

Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 91327 Nr: 3288-26.2018.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE PIVOTTI 

JUNQUEIRA - OAB:24860/O

 1. Vistos.

2. Considerando o art. 3º do Código de Processo Civil, qual preleciona que 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial, DESIGNO audiência para tentativa de conciliação para o dia mais 

próximo da pauta, qual seja, dia 18 de fevereiro de 2020, às 15h00min.

3. Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores para a profícua 

realização do ato, nos moldes do art. 334, §3º do CPC.

4. Consigno, ainda, que o não comparecimento justificado das partes a 

presente oralidade, acarreta multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, com fulcro no art. 334, § 8º do Código de Processo Civil.

5. Intime-se.

6. Cumpra, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-11.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ZORATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR ALMEIDA SILVA OAB - MT14252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000147-11.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:DEBORA 

ZORATTI DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

ALMEIDA SILVA POLO PASSIVO: NORSA REFRIGERANTES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala 

Audiência Juizado Especial Cível Data: 13/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78997 Nr: 2387-77.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES EIRELI ME, ELIZEU 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado ainda não foi devidamente intimado para 

cumprir a obrigação exequenda, indefiro, por ora, o pedido de bloqueio de 

contas contido na ref. 111 e, por conseguinte, determino que se expeça 

mandado de intimação ao executado, nos termos da decisão de ref. 87.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81689 Nr: 924-66.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, ANDERSON CÉSAR FREI 

ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO YASSUHIRO MAMOSE, CESAR 

AUGUSTO OLIVEIRA, HATUNE MAMOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 

257, II, do NCPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, nos termos da Súmula 196 do STJ, nomeio, 

desde já, a Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de sua 

defensora, como curadora especial, devendo ser efetuada a intimação 

para ciência da nomeação, bem assim para apresentar resposta.

Apresentada defesa, intimem-se os exequentes para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 100834 Nr: 2092-35.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/O

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração acostados à ref. 13 opostos por 

RENATO CERQUEIRA.

A parte embargante alega haver obscuridade para elucidar o que seria 

“demais medidas coercitivas”.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade.

Isso porque a aplicação de “demais medidas coercitivas” serão analisadas 

no caso concreto, ante a recalcitrância do requerido em cumprir a liminar 

determinada, sendo medidas utilizadas exclusivamente para garantir 

legitimidade e efetividade ao comando decisório e o bem da vida almejado.

Saliente-se que os embargos declaratórios não se prestam a veicular 

insatisfações quanto ao conteúdo da decisão embargada. Não são via 

processual para reexame do decidido ou dos elementos e provas dos 

autos. Têm a sua finalidade direcionada e limitam-se a corrigir defeitos 

inerentes à decisão embargada. Visando aperfeiçoá-la, sanando 

obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

Proceda o Cadastramento do Advogado da parte requerida no Sistema 

Apolo para evitar nulidades futuras.

Remetam-se os autos ao Ministerio Público para apresentação de 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

INTIME-SE.

P.R.I.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111768 Nr: 3102-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7.818

 Intimo a parte Requerida na pessoa de seu advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 05/03/2020, às 15:10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 119847 Nr: 2007-78.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 DECISÃO

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.
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 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 14H45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105152 Nr: 4196-97.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108975 Nr: 1359-35.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR ORNIESKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106352 Nr: 4720-94.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DERCIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: (...) Consigno que os 

honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de 

outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114882 Nr: 4962-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE BARBOSA DOS SANTOS, INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:200040, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:175910

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100117 Nr: 1716-49.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GIOVANI GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1744-17.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 
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periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111602 Nr: 2996-21.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDINA RODRIGUES DE MORAES GIANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Vaucher de Oliveira 

Klein - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 10h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 272-15.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORVETE WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 13h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118078 Nr: 1107-95.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE SOUZA - OAB:19.184 

A MT

 Intima-se a defesa técnica da decisão de ref. 21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104728 Nr: 4026-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 

2020, às 16h00. Expeça-se mandado de intimação do acusado. Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra-MT, objetivando a 

oitiva do policial militar Cleyton Gobbi Cordeiro. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79731 Nr: 149-51.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISVALDO APARECIDO DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINOTTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 Intimação da parte requerida na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 559,84, sendo R$ 413,40 referente a custas e 

R$146,44.

 Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa 

ou protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81147 Nr: 696-91.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPEZAL PLACAS LTDA - ME, SÉRGIO LUCIO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107687 Nr: 575-58.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 
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OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110364 Nr: 2285-16.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO TASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANI FILHA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON ALVES CAMPOS - 

OAB:24520/O

 Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a)advogado(a)a tomar 

ciência do interio teor da r. Sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 2585-75.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI ANTONIO FILIPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICÍSSIMO - 

OAB:22829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 13h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 117091 Nr: 603-89.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAN MONTEIRO COSTA, WESLEY FREITAS 

BRAGANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 Decisão

Considerando a Certidão de tempestividade do Recurso (ref. 104), recebo 

o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. Nos termos do 

art. 600, do CPP, intime-se o MPE para, no prazo de oito dias, apresentar 

razões recursais.

Apresentada, abra-se vista a defesa, no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87583 Nr: 115-42.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96287 Nr: 3251-47.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 Decisão

Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 16H30MIN (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao MPE e a Defesa.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98019 Nr: 726-58.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA CUPIM LTDA ME, ORLANDO 

LANGA, ORLANDO LANGA JUNIOR, ELIANE PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 1079-98.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIO 

VITORIO ORSO, ERNANI ORSO, JULIANI FERREIRA ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para se manifestar no prazo legal, quanto o 

resultado do pedido de ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99303 Nr: 1336-26.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte embargante na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do saldo das custas 

processuais no valor de R$ 413,40.

 Estando a mesma sob pena de encaminhamento do débito à Divida ativa 

ou protesto extrajudicial, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Para efetuar o pagamento deverá retirar a guia de recolhimento em : 

www.tjmt.jus.br => Serviços => Guias => Custas e Taxas finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34655 Nr: 1996-35.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECAM - MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, EDILEUZA CAMPIDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:13843-E

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39439 Nr: 1740-24.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALZIRA ANTONIA FERREIRA NEVES DOS SANTOS, 

NEREU MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MOREIRA, TUT - 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Intima-se as partes para ciência da R. SENTENÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 1311-86.2012.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO UMBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273, VICTOR 

PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte para que se manifeste sobre o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 2344-43.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA IVONE DOS SANTOS VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a requerente através de seu/sua procurador(a) da perícia 

agendada por este Juízo nos termos a seguir: Consigno que os honorários 

periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014 do Conselho da Justiça Federal.

Arbitro os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos 

termos da Resolução supramencionada.

3- Agenda-se a perícia para o dia 31 de janeiro de 2020, às 09h00min, A 

SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (Avenida Pirambóia, n. 800, 

Centro) NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-38.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE OAB - 05.958.736/0001-90 

(REPRESENTANTE)

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR XAVIER DE OLIVEIRA 34586660104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000118-38.2020.8.11.0078. 

REPRESENTANTE: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REQUERIDO: ALMIR 

XAVIER DE OLIVEIRA 34586660104 Nos termos dos artigos 320 e 321 do 

NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar 

cópia do ato constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso 

haja, documentos de identificação pessoal da representante da pessoa 

jurídica e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 27 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000119-23.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CLAUDIA NASCIMENTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000119-23.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE REU: ANNA CLAUDIA NASCIMENTO 

DA SILVA Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato 

constitutivo da empresa, e suas respectivas alterações, caso haja, 

documentos de identificação pessoal da representante da pessoa jurídica 

e comprovante do recolhimento das custas e taxas de distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 27 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000120-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO 

MUNICIPIO DE SAPEZAL - ASCAMARES (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000120-08.2020.8.11.0078. AUTOR: LUCI 

VANIA CONCI CASAGRANDE REU: ASSOCIACAO DE CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SAPEZAL - ASCAMARES Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de apresentar cópia do ato constitutivo da empresa, 

e suas respectivas alterações, caso haja, documentos de identificação 

pessoal da representante da pessoa jurídica e comprovante do 

recolhimento das custas e taxas de distribuição. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 27 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-98.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000072-98 .2020.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, impugnar a contestação constante do Id 28369538, no prazo 

legal. Tabaporã-MT, 24 de janeiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE 

OLIVEIRA FREITAS SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000291-48.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT18677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (REU)

E. V. F. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000291-48.2019.8.11.0094. 

AUTOR(A): FABIANO MENDES CUNHAIUP REU: E. V. F. C., VANUSA 

FRANCO DE SOUZA Vistos. Trata-se de Ação de Regulamentação de 

Visitas c/c regularização de Alimentos, ajuizada por Fabiano Mendes 

Cunhaiup, em face de Emilly Vitória Franco Cunhaiup, menor, representada 

por sua genitora Vanusa Franco de Souza. Uma vez designada audiência 

de conciliação, as partes compareceram e se compuseram 

amigavelmente. Instado, o Ministério Público requereu a homologação do 

acordo pactuado entre as partes. É o relatório. Fundamentação. Da análise 

atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em termos contra 

os quais não transponho óbice. Isto porque, a composição está atenta aos 

direitos individuais indisponíveis do menor, sendo aceito por ambos os 

genitores, consoante termo juntado nos autos, tal como postulado pelo 

Parquet. Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus 

jurídicos efeitos, sendo a transação assinada pelas partes. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado e juntado em Id. n.º 24458390, 

para que surta os efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 3, IV, da Lei Estadual 
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7.603/2001). Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado esta 

sentença, não havendo requerimentos pendentes de apreciação, 

remetam-se os autos ao arquivo. Ciência ao Ministério Público Estadual. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Vistos.

I – Em atenção ao certificado às fls. 911, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

pessoal da parte autora, para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento 

PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de direito e cumprindo o 

disposto em decisão de fls. 888, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 485, § 1º, do CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21550 Nr: 921-34.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos Filho, Rosangela Aparecida 

Ponzio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Amélia C. Mastrorosa 

Vianna - OAB:16.555/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 Vistos os presentes autos registrados sob n° 921-34.2013.811.0094, 

Código 21550.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que, a parte 

executada foi intimada para pagamento voluntário da condenação a título 

de honorários, tendo se manifestado às fls. 91, comunicando o depósito 

integral dos valores.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que o montante depositado corresponde ao informado pelo 

credor, de rigor a extinção pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO, com resolução do mérito a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC.

 4. Disposições Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas, eis que, tais 

verbas já foram objeto de condenação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequente, para fins de liberação 

dos valores depositados às fls. 91/92.

No que tange ao petitório de fls. 94/104, por ser inerente ao dispositivo da 

sentença que se aplica aos autos da execução de título extrajudicial de 

código 12062, em trâmite nesta Comarca, translade-se cópia àquele feito 

e, proceda a Sra. Gestora com a intimação do credor.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25393 Nr: 499-54.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Vale Oliveira Ltda - ME, Paulo de 

Tarso Gabriel de Oliveira, Patriani Nagy de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André da Costa Ribeiro - 

OAB:PR/20.300, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/RS 80.026-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:RS/78.123, Jair Demétrio - OAB:RS/93.907-A

 Vistos.

I – Em atenção ao certificado às fls. 325, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

pessoal da parte exequente, para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC/15, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6351 Nr: 1369-85.2005.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Tendo em vista o postulado de fls. 230, nos termos do art. 782, §3º do 

CPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente para fim de 

determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito e/ou 

se utilizar do sistema SERASA/JUD, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

incluam o nome do executado na lista de registro da SERASA/SPC;

II – Sem prejuízo, em atenção ao postulado de busca de imóveis, certifique 

a Sra. Gestora Judicial eventual acesso a ferramenta mencionada pela 

parte exequente ou outra ferramenta com a mesma finalidade, de 

identificar imóveis em nome do executado, e, de tal certificação, INTIME-SE 

a parte exequente para que ciente, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente juntando planilha de cálculo atualizada, 

isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1585-46.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilibaldo João Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Moreira da Silva - 

OAB:61067, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, José Antonio Moreira - 

OAB:62.724, Osmar Schneider - OAB:2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Vistos, etc.

I – Proceda a Sra. Gestora com a regularização da representação da parte 

executada nesses autos, atentando-se a procuração de fls. 148/149;

II – Sem prejuízo, DEFIRO a EXPEDIÇÃO de alvará judicial para fins de 

liberação do montante depositado nos autos em favor da parte exequente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 772 de 792



oriundo da alienação judicial dos bens penhorados, consoante auto de 

arrematação de fls. 127/128;

III – Uma vez expedido o competente alvará, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente juntando planilha de cálculo atualizada, 

subtraindo o montante oriundo da alienação judicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6638 Nr: 1655-63.2005.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Biffi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Donato, Aparecido Paiva de Araújo, 

Antonio Bessa Guerra Filho, Valdir Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B/MT, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ercio Erno Ketzer - 

OAB:5072/MT

 Vistos.

I – DEFIRO o postulado de fls. 510, sendo assim, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos a 

localização do bem passível de penhora indicado em extrato de fls. 482, 

obtido em consulta ao RENAJUD, na forma do art. 774, V, do CPC, sob 

pena de ser fixado multa, que poderá atingir o montante de 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado do débito exequendo;

II – Uma vez ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, INTIME-SE o exequente para se manifestar nos 

autos, mormente requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12170 Nr: 166-44.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT, Percival Cardoso 

Nóbrega, Wellington Raimundo dos Santos - ME, Wellington Raimundo dos 

Santos, Queila Frizzera, Hanna Paula Ludke, Marlei da Silva Medeiro, João 

Paulo Martins da Costa, Eliete Benites Pires, Lidiane Alves de Oliveira 

Bontempo, Rosinei Bertoldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Marcos Aurélio Monteiro Araújo - OAB:MT/8510, 

Mariethy Steffabua Rezende Veloso - OAB:MT/11972, Rony de 

Abreu Munhos - OAB:MT/11972

 Vistos os presentes autos registrados sob n° 166-44.2012.811.0094, 

Código 12170.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que, a 

Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada para comprovar nos 

autos o cumprimento da ordem que emana da sentença, sob pena de 

incorrer em multa diária.

Desse modo, a Fazenda Pública Municipal juntou os documentos de fls. 

769/771 e 774/825, tendo o Parquet manifestado pela extinção da 

execução, conforme se verifica às fls. 826.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que a sentença proferida nestes autos foi devidamente 

cumprida, de rigor a extinção pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO, com resolução do mérito a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC.

 4. Disposições Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas, eis que, tais 

verbas já foram objeto de condenação.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 

de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11113 Nr: 735-16.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi - Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor do petitório de fls. 122, conforme o que foi 

certificado em fl. 118, o alvará expedido (fl. 114) já foi pago naquela conta 

constante no alvará. Ainda, em consulta ao sistema, consta no extrato que 

o referido alvará foi assinado pelo Presidente do E. Tribunal de Justiça em 

07/03/2018, sendo o valor debitado na conta no dia 12/03/2018. Por fim, é 

de bom alvitre lembrar que futuras pesquisas de pagamento de alvará 

podem ser realizadas diretamente no site do Tribunal de Justiça, através 

do ícone “Depósitos Judiciais” e, posteriormente, no ícone “comprovante 

de resgate de depósito”.

No mais, sendo informado o que requerido, retornem-se os autos 

novamente ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 627-06.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ ZANELA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060, SERGIO SCHULZE - OAB:MT/16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que consta nos autos lembrete inerente a existência de 

documentos pendentes de juntada, devolvo os autos à Secretaria da 

Vara.

Cumprida a aludida providência, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11103 Nr: 725-69.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo & Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Quessada Milan - 

OAB:MT/7.131

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao postulado de fls. 263, verificando que não constam 

valores penhorados nos autos, CERTIFIQUE a Sra. Gestora, mediante 

consulta em conta única, se existem valores penhorados em relação aos 

presentes autos;

II – Cumprida a providência alhures, não havendo valores pendentes de 
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liberação, INTIME-SE a parte exequente para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento PROFÍCUO do feito, mormente requerendo o que de direito 

para prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO;

III – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20041 Nr: 333-61.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

 Cumpra-se a decisão de fls. 83.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21641 Nr: 1012-27.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto Neves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Em atenção ao postulado de habilitação no polo ativo da presente 

demanda (fls. 151), suspendo o feito (art. 689, in fine, CPC) e determino a 

intimação da parte requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto ao pleito de habilitação no polo ativo da presente lide, 

nos termos do art. 690, parágrafo único, do CPC;

II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da União, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 303-55.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperverde - Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Vale do Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Leonardo Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:MT/11.063-B, 

Rodrigo de Freitas Sartori - OAB:MT/15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação do credor hipotecário BANCO DO 

BRASIL S/A às fls. 279, na qual pugna pela reserva de seu crédito, antes 

de deliberar o pleito de fls. 284, INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha de cálculo atualizada, a fim de 

verificar o montante que a presente execução persegue.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11683 Nr: 423-06.2011.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cumaru Madeiras Beneficiadas Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Vistos, etc.

 INTIME-SE a parte autora para que, ciente do postulado às fls. 197/199, 

querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27290 Nr: 552-98.2017.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérgio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas as partes, 

na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca do retorno dos 

autos da Segunda Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23278 Nr: 90-15.2015.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Desse modo, a fim de perquirir a medida a ser aplicada no caso em 

comento, buscando tutelar de melhor forma os interesses das menores, 

designo AUDIÊNCIA para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 

15:00horas.Intimem-se para que compareça na audiência ora designada: a 

Equipe Multidisciplinar forense, as menores, seus genitores e avós 

paternos e maternos.Sem prejuízo do cumprimento das determinações 

alhures, DETERMINO a realização de novo estudo psicossocial na 

residência da genitora das menores, isto no prazo de 05 (cinco) dias, 

visando instruir eventual decisão a ser proferida em audiência. Intimem-se 

as defesas das partes. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10995 Nr: 619-10.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEdAF, RAMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23902, Jiancarlo Leobet - OAB:MT/10.173, Joyce Carla Marzola 

de Andrade Heemann - OAB:MT/8.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, ANTENOR DEMETERCO NETO - OAB:28234, 

Antonio Claudio de Figueiredo Demeterco - OAB:29045 PR, 

Fernanda Pederneiras - OAB:35.146, José Rodrigo Sade - 

OAB:29038 PR, Julio Brotto - OAB:21.600

 (...) Tendo a exequente protocolado o pedido de execução em 03/10/2018 

(fls. 635), apenas as 03 (três) ultimas parcelas dos alimentos, inerentes 

aos meses de agosto, setembro e outubro/2018 é que autorizam a prisão 

civil, juntamente com as demais que venceram nos meses subsequentes a 

outubro de 2018.Posto isso, REJEITO a justificativa de impossibilidade de 

pagamento apresentada pelo executado, assim como as demais teses, no 

entanto, antes de prosseguir com o rito previsto no art. 528, §3º, do CPC, 

em atenção ao pedido de separação da execução, INTIME-SE a parte 

exequente para que, atenta ao pedido de prisão civil no caso de não 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 
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adequando o rito processual do seu pedido ou, a quantidade de 

prestações perseguidas, de acordo com a data do protocolo da demanda 

e a quantidade de prestações anteriores.Ultrapassado o aludido prazo, 

com a manifestação da parte exequente, dê-se vistas ao 

MPE.Oportunamente tornem os autos conclusos.Intimem-se todos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 68-20.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o postulado pelo Parquet às fls. 129, sendo assim, proceda a Sra. 

Gestora com a expedição do necessário para fins de intimar o denunciado 

da sentença proferida nos autos, através de Edital.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11269 Nr: 23-89.2011.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Martins Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Agnaldo Valdir Pires - OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o postulado pelo Parquet às fls. 284, sendo assim, proceda a Sra. 

Gestora com a expedição do necessário para fins de intimar o denunciado 

da sentença proferida nos autos, através de Edital.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 590-47.2016.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor das informações acostadas às fls. 130/133, 

importante destacar que o art. 114, do Código de Processo Civil, dispõe 

que o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes, sob pena de nulidade, na forma do art. 

115, I, do mesmo Diploma Legal.

Posto isso, atentando-se ao disposto no art. 115, parágrafo único, 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira a 

citação de todos que devam integrar a lide como litisconsortes, sob pena 

de extinção e arquivamento do presente feito.

Uma vez pleiteada a citação, tal como acima determinado, fica desde já 

deferida a expedição do necessário, caso contrário, tornem os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25699 Nr: 721-22.2016.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Nunes Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o postulado de fls. 297, dê-se vistas ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7950 Nr: 199-10.2007.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em atenção ao postulado de fls. 121/121-verso, verificando que o veículo 

não mais se encontra com o executado, consoante termo de fls. 110, 

constando observação às fls. 110/verso, INTIME-SE a parte exequente 

para que, ciente, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 

isto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9253 Nr: 118-90.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos Filho, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, João Batista dos Santos 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos os presentes autos registrados sob n° 118-90.2009.811.0094, 

Código 9253.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que, a parte 

executada foi intimada para pagamento voluntário da condenação a título 

de honorários, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Sendo assim, por força da decisão de fls. 366, este juízo deferiu a 

penhora em contas bancárias do executado, tendo restado frutífera, 

consoante extrato de fls. 368/369.

Devidamente intimado, o executado nada manifestou, consoante 

certificado às fls. 372, razão pela qual, em petitório de fls. 381 o 

exequente requereu a liberação do montante penhorado.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista que o montante penhorado corresponde ao informado pelo 

credor, de rigor a extinção pela satisfação da obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO, com resolução do mérito a presente 

execução de título judicial, nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC.

 4. Disposições Finais

Deixo de fixar condenação a título de honorários e custas, eis que, tais 

verbas já foram objeto de condenação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte exequente, para fins de liberação 

dos valores penhorados nos autos.

Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos pendentes 
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de deliberação, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11559 Nr: 303-60.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 Vistos, etc.

 Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 155, sendo assim, tal como 

determinado, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste quanto 

ao postulado pela parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24476 Nr: 828-03.2015.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - REDE CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Defiro os pedidos formulados em petitório de fls. 65, nos termos do art. 

246, IV, do CPC;

 II – Sendo assim, CITE-SE o requerido por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, do CPC), constando o prazo legal para oferecimento de 

contestação, bem como, as advertências caso deixe transcorrer o aludido 

prazo;

III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte a requerida, 

fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL da parte o D. 

Causídico Magaiver Baesso, ocasião em este que deverá ser intimado da 

presente nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000008-25.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI GOMIDES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

MARIA EVA FAGUNDES DA CRUZ (REQUERENTE)

DIOGO HENRIQUE GOMIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA GOMIDES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000008-25.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARIA EVA FAGUNDES DA CRUZ, RAFAEL SILVA VIEIRA, 

DANIELI GOMIDES DA SILVA, DIOGO HENRIQUE GOMIDES DA SILVA 

REQUERIDO: SILVANA GOMIDES DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INVENTÁRIO, ajuizada por MARIA EVA FAGUNDES DA CRUZ, DANIELI 

GOMIDES DA SILVA, RAFAEL SILVA VIEIRA, DIOGO HENRIQUE GOMIDES 

DA SILVA, e GEOVANE GOMIDES DA SILVA, em face do espólio de 

SILVANA GOMIDES DA SILVA, falecida em 18/12/2016, consoante 

certidão de óbito encartada em id. n.º 18519012 dos autos. Recebida a 

petição inicial e ouvido o Parquet, a parte autora foi intimada, por força da 

decisão proferida em Id. n.º 21204409, para informar nos autos como 

ocorrerá a partilha do bem inventariado. Em petitório de Id. n.º 21768568 

os autores informaram que a motocicleta ficará integralmente como o 

herdeiro Rafael Silva Vieira, requerendo a homologação. Instado, o MPE 

não se insurgiu quanto ao postulado, se manifestando favorável a 

homologação da partilha, com expedição do alvará em favor de Rafael 

Silva Vieira. É o relatório. Fundamento. Decido. Da análise atenta 

constata-se que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais 

não transponho óbice. Nesse mesmo sentido, após instado, o Parquet se 

manifestou em Id. n.º 22619694, favorável a homologação tal como 

postulado pelas partes; Portanto, resta apenas a homologação para que 

surta seus jurídicos efeitos, sendo a transação assinada pelas partes. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para que 

surta os efeitos legais, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil e, DETERMINO que seja expedido ALVARÁ 

JUDICIAL para fins de AUTORIZAR a entrega do bem e favor de Rafael 

Silva Vieira, representado por sua genitora. EXPEÇA-SE o competente 

alvará de autorização. FIXO em 02 (duas) URHs os honorários do D. 

Causídico nomeado para representar os interesses da autora, sendo 

assim, EXPEÇA-SE competente certidão. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000508-91.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

NARA KARINA VITORINO (REQUERENTE)

DIEGO MARCELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 1000508-91.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: NARA KARINA VITORINO, DIEGO MARCELO DOS SANTOS 

Vistos. Trata-se de termo de acordo apresentado por Nara Karina Vitorino 

e Diego Marcelo dos Santos, em defesa dos interesses do menor Luís 

Miguel Vitorino dos Santos, visando regulamentar a guarda, visitas e 

alimentos. Instado, o Ministério Público se manifestou favorável a 

homologação do termo de acordo. É o relatório. Fundamentação. Da 

análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em termos 

contra os quais não transponho óbice. Isto porque, a composição está 

atenta aos direitos individuais indisponíveis do menor, sendo aceito por 

seus genitores, consoante termo juntado aos autos e, na esteira do 

manifestado pelo Parquet. Sendo assim, resta apenas a homologação para 

que surta seus jurídicos efeitos, sendo a transação assinada pelas 

partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre Nara Karina 

Vitorino e Diego Marcelo dos Santos, para que surta os efeitos legais, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas (art. 3, IV, da Lei Estadual 7.603/2001). Sem honorários 

advocatícios. Expeça-se termo de guarda na forma do acordo. Transitada 

em julgado esta sentença, OFICIE-SE a Prefeitura Municipal de 

Tabaporã/MT para que proceda com o desconto em folha de pagamento 

do servidor Diego Marcelo dos Santos, do percentual atinente aos 

alimentos, com a transferência em favor da genitora do menor. Cumprida 

aludida providência, não restando requerimentos pendentes de 

deliberação, remetam-se os autos ao arquivo. Ciência ao Ministério Público 

Estadual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-52.2020.8.11.0094
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-52.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:ELIZEU PEREIRA 

BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERALDINO VIANA DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Tabaporã - CONCILIAÇÃO 

Data: 10/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-18.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos para intimação da parte, por seu procurador, quanto à 

designação de audiência de conciliação para a data de 25/09/2019, às 

13horas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18375 Nr: 1556-17.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP-M, GCC, SCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve intimação do patrono sobre a decisão de 

fls. 90, impulsiono os autos para promover a intimação do causídico da 

exequente, do despacho a seguir transcrito: "Processo n.º 2006/440. 

Proceda-se à intimação da exequente, através de seu procurador 

constituído (fl. 102), via DJe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova o andamento no processo, sob pena de extinção [art. 485, II e 

§1º, CPC/15]. De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18376 Nr: 1552-77.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP-M, GCC, SCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve intimação do patrono sobre a decisão de 

fls. 153, impulsiono os autos para promover a intimação do causídico da 

exequente, do despacho a seguir transcrito: "Processo n.º 2006/441. 

Proceda-se à intimação da exequente, através de seu procurador 

constituído (fl. 102), via DJe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova o andamento no processo, sob pena de extinção [art. 485, II e 

§1º, CPC/15]. De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61026 Nr: 2986-18.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ANDRE 

HENRIQUE GALVAN, LEANDRO GALVAN, GIOVANA PICCINI GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53064 Nr: 1111-47.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE CIMENTO TAPURAH LTDA ME, 

SERGIO DE SOUZA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLEI CRISTINA DOS 

SANTOS PEREIRA - OAB:75577-PR, NEUDI GALLI - OAB:6562-B, Neudi 

Galli - OAB:MT0006562-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16044 Nr: 748-46.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carneiro, Fabio Julio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ambiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, Itamar de Camargo 

V. Junior - OAB:OAB/MT 13224

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da parte Executada nos 

autos sem manifestação quanto a pagamento, nomeação de bens a 

penhora ou embargos a execução, razão pela qual impulsiono os autos 

para intimar a parte exequente, por seu procurador, para que no prazo de 

15 dias informe se o executado intimado efetuou o pagamento ou não. Na 

hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, promovo a intimação da 

parte exequente, para requerer o que entender de direito, ou indicar bens 

passíveis de penhora, quando deverá recolher a diligência do Oficial de 

Justiça por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, ou custas processuais de envio de carta precatória 

se for o caso, a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e 

avaliação de bens, além de apresentar a planilha de cálculo atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48546 Nr: 828-58.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NEUDI GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RODRIGUES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neudi Galli - OAB:MT0006562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por seu procurador, 

para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000166-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

TERCEIROS INTERESSADOS (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH VARA ÚNICA DE TAPURAH AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, 

CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 

DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA PROCESSO n. 

1000166-38.2019.8.11.0108 Valor da causa: R$ R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome] POLO ATIVO: Nome: Nome: REGINALDO ALVES 

RODRIGUES Endereço: RUA CARLOS PASTÓRIO, S/N, DISTRITO NOVO 

ELDORADO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: 

TERCEIROS E INTERESSADOS (Intimando(a)) FINALIDADE: CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de Terceiros Interessados, acerca da decisão, abaixo 

transcrita, para que se manifestem, querendo, no prazo legal, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:“[...]REGINALDO 

ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado, nascido em 22/01/1967, portador 

da Cédula de Identidade 7.557.779-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 

663.668.529-87, residente e domiciliado na Rua D, s/n, Distrito de Novo 

Eldorado, neste município de Tapurah/MT, podendo ser localizado também 

pelos telefones (65) 99605-9980 e (66) 99620-7500, não possuindo 

endereço eletrônico, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, através do Defensor Público Substituto que esta 

subscreve, atuando na forma do artigo 128, inciso XI, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, artigo 185 e 186 do CPC, podendo ser intimado 

pessoalmente no núcleo da Defensoria Pública situado no endereço 

constante no rodapé desta peça, vem, à presença de Vossa Excelência 

com fundamento na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e demais 

disposições aplicáveis à espécie, propor a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO – INCLUSÃO DE APELIDO 

NOTÓRIO - pelos fundamentos de fato e de direito a seguir delineados. I – 

FATOS O Demandante foi registrado no município de Goioere/PR, filho de 

VALDOMIRO GARCIA RODRIGUES e CONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES. Na 

época, seus pais consideraram por bem não incluir os dois patronímicos 

do seu genitor (GARCIA E RODRIGUES), incluindo apenas um deles: 

RIGINALDO ALVES RODRIGUES. Ocorre que, segundo o assistido, na Vila 

onde reside, a comunidade o conhece apenas por GARCIA (sobrenome do 

seu pai) e que, em alguns casos, já perdeu negócios por conta do 

sobrenome não estar incluso em seus documentos. Ora, como bem 

sabemos, em regiões como a nossa, onde a comunidade em geral tem o 

conhecimento dos que aqui residem, o costume local é realmente guiar-se 

pela boa fama das famílias, o que, por óbvio, é reconhecido pelo 

sobrenome. Nesse sentido, REGINALDO nos procurou para realizar a 

retificação da sua documentação, com o escopo de formalizar a situação 

já existente no campo fático. Pelo exposto, com fundamento no artigo 109 

da Lei 6.015/73, é a propositura da presente ação, com o fito de realizar a 

alteração pretendida, incluindo-se o GARCIA em seu nome, eis que além 

de ser o sobrenome do pai é também o nome que o identifica na 

comunidade em que vive, já que conhecido como o GARCIA. [...]III – 

PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer-se: a) Sejam concedidos os 

Benefícios da Justiça Gratuita ao demandante, haja vista não possuir 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de hipossuficência, na forma do artigo 1º da Lei n. 7.115, de 

29 de agosto de 1983; b) Seja intimado pessoalmente o representante da 

Defensoria Pública Estadual, conforme o estabelecido no artigo 128, inciso 

I da Lei Complementar Federal nº 80/94, artigo 5º Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003 e artigo 186, §1º do Novo Código de Processo Civil; 

c) A observância do disposto na legislação que dispõe sobre prazos em 

dobro (artigo 186, caput do CPC), bem como sobre a dispensa da juntada 

de procuração; d) Seja intimado o representante do Ministério Público para 

que se manifeste e acompanhe o feito até o seu final, sob pena de 

nulidade, nos termos dos artigos 178, incisos I e II e 279 todos do Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/15); e) Seja ao final julgado procedente o 

presente pedido para retificação do registro de nascimento do 

Demandante, expedindo-se, uma vez transitada em julgado a decisão, 

ofício para realizar a alteração pretendida, a saber: Nome: REGINALDO 

ALVES RODRIGUES GARCIA.[...]” DECISÃO: "VISTOS. EXPEÇA-SE edital 

para citação de eventuais interessados. Por oportuno, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas na inicial 

para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 16h00min. Ciência ao parquet. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 10 de 

setembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito". E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES DE 

SOUSA, digitei. TAPURAH, 24 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-42.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TIRLONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

- ME (REQUERIDO)

ALCANTARA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000157-42.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:PEDRO PAULO 

TIRLONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA POLO PASSIVO: GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 10/03/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 27 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010146-89.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010146-89.2016.8.11.0108. EXEQUENTE: CLAUDIO BIRCK EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O Supremo Tribunal Federal afetou o 

Recurso Especial n.º 870947, referente ao tema 810, para julgamento, pelo 

sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará sobre qual o 

índice de correção monetária é aplicável nas condenações impostas à 

Fazenda Pública, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 07 de janeiro de 2020. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo 

e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010107-92.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - MT0018026S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010107-92.2016.8.11.0108. EXEQUENTE: CLAUDIO BIRCK EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Embargos a 

Execução promovidos pelo Estado de Mato Grosso em face da execução 

proposta por Cláudio Birck. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Requer a embargada a improcedência 

da execução alegando ausência de título executivo já que as certidões 

juntadas com a inicial e a emenda a inicial nos id.s 5620699 e 5620781 não 

tem o selo de autenticidade, conforme prevê o artigo 4º, §§ 3º, 4º e 5º do 

Provimento nº 09/2007-CGJ. Pois bem. Em detida análise aos autos 

vislumbro que não assiste razão ao embargante, já que tal selo de 

autenticidade não é a única forma de conferir autenticidade às certidões 

expedidas, ressaltando ainda nada leva a crer a cobrança em duplicidade 

das mesmas. Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, 

recebo NÃO ACOLHO os embargos à execução interpostos e DETERMINO 

a intimação da executado para efetuar o pagamento do valor de R$ 

4.249,73 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três 

centavos), devidamente atualizado pelo índice do INPC desde a data da 

citação válida. Com o não cumprimento espontâneo da obrigação, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 

05 de dezembro de 2019. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da 

sentença. Nova Monte Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000303-88.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000303-88.2017.8.11.0108. REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ARLEI ROSA DE JESUS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Atual Comércio de 

Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME em desfavor de Arlei 

Rosa de Jesus. Nota-se que a parte autora não compareceu à audiência 

de conciliação realizada em data de 27.8.2019, (id. 23346892), mesmo 

devidamente intimada da data via DJ Eletrônico publicado em 23.7.2019, 

conforme intimação constante no id. 21931883 e até a presente data não 

apresentou qualquer justificativa a ausência. Logo, a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da 

parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 07 de janeiro de 2020. Fábia Cristina Walter 

Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo 

e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Com o trânsito, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Nova Monte Verde/MT, 27 de 

janeiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-22.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE NASCIMENTO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000288-22.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: GILVANETE NASCIMENTO 
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COSTA EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38, da Lei 9.099/95. Verifica-se que a parte executada informou 

no processo o cumprimento da execução, conforme id. 19567468, e nos 

termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil/2015, julgo 

extinta a presente execução. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do art. 51, §1º da Lei 9099/95. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Tapurah, para as providências cabíveis. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Tapurah/MT 08 de janeiro de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-40.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO MARTINS SATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000248-40.2017.8.11.0108. REQUERENTE: ALEXANDRO MARTINS 

SATELLI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos pela ré Telefônica Brasil em desfavor 

da r. sentença prolatada em 14.7.2019, id. 16040747, sob a alegação de 

obscuridade, uma vez que a ré ora embargante, prova a relação jurídica 

havida entre as partes através das telas sistêmicas juntadas ao processo 

o que torna incabível o dano moral. O embargado alega que o recurso é 

protelatório e que o embargante busca adequar a sentença ao seu 

entendimento. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, 

em que pese as razões apresentadas pelo embargante, é certo que as 

questões levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão 

pela qual deve ser objeto de recurso inominado. Ante o exposto, recebo 

os embargos de declaração e deixo de acolher, mantendo a r. sentença 

em todos os seus termos. Publique-se, registre-se, intime-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 20 de janeiro de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de janeiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-89.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PDF ANEXO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000924-86.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

D. Z. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NARDI OAB - 034.385.871-14 (PROCURADOR)

 

PROCESSO n. 1000924-86.2019.8.11.0085 POLO ATIVO:DENISE 

ZANCHETA BECKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

NARDI POLO PASSIVO: CESAR BECKER FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da parte PROMOVENTE, acerca do despacho abaixo 

transcrito: (...) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 99 e 

art. 290) (...) Terra Nova do Norte-MT, 27 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000031-32.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CLEONICE DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR 

acerca da CARTA PRECATÓRIA ID 24242206 onde a parte Promovida 

informado o pagamento do débito para, querendo, requerer o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-64.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO TOLEDO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000725-64.2019.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, tendo em vista que a 

parte autora pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 
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má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-53.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDO NERI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000092-53.2019.8.11.0085. Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º, 

54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, devidamente regulamentado pelo 

Provimento 27/2008-CGJ, o recorrente deve efetuar o preparo do recurso, 

com o pagamento de custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, 

ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Em exame dos 

autos, nota-se que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e não 

efetuou o preparo devido. Deste modo, em razão de sua deserção, NEGO 

SEGUIMENTO ao Recurso Inominado. INTIMEM-SE as partes. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimento formulado pelas partes, 

arquive-se. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-79.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO TOLEDO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000724-79.2019.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a 

lide posta em discussão não exige maiores delongas, tendo em vista que a 

parte autora pugnou pela desistência do feito. Acerca da possibilidade de 

desistência da ação, sem a necessidade de anuência do requerido, o 

Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência para 

que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE e artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-19.2014.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MELANIA KUHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VILMAR KUHN (INTERESSADO)

VALTER KUHN (INTERESSADO)

EVANDRO KUHN (INTERESSADO)

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010121-19.2014.8.11.0085. Vistos. Considerando a petição de ID. 

24736316, DETERMINO a intimação do interessado VALTER KUHN para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos a certidão de óbito da 

parte autora MELANIA KUHN, sob pena de extinção. Havendo mais de um 

herdeiro, INTIME-SE o interessado VALTER KUHN para que apresente o 

termo de renúncia dos demais e/ou PROCEDA-SE com a sucessão 

processual em conjunto. Após, DETERMINO à Serventia do Juízo para que 

cumpra-se a decisão proferida no ID. 5785727 fixando o prazo para 

resposta em 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-92.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLACI APARECIDA ZINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º 

1000458-92.2019.8.11.0085 Reclamante: CAROLINA MACHADO 

Reclamada: GLACI APARECIDA ZINI RECLAMAÇÃO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de RECLAMAÇÃO, estando as partes 

devidamente qualificadas em epígrafe, pugnando nos termos deduzidos na 

inicial. Preliminarmente, denoto que a solução da lide demanda a produção 

de prova pericial de natureza complexa sendo imprescindível ao deslinde 

do ponto controvertido no litígio. Citada para defender-se, a demandada 

trouxe aos autos contestação e manifestou RECONHECIDAMENTE por este 

juízo versões conflitantes apresentadas acerca dos fatos que ensejam a 

presente demanda, desta feita, que vislumbra-se pela necessária prova 

pericial especializada acerca de delinear acerca da assinatura da 
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Reclamada na Nota Promissória acostada nos autos. Desta feita, que do 

que se extrai da alegação da reclamante quanto ao título de crédito 

apresentado em face da demandada, aliada aos elementos trazidos pela 

defesa em sua peça - Contestação, chega-se à conclusão de que há 

necessidade de prova mais acurada para se chegar a uma solução justa 

da lide, ou seja, a produção de prova pericial específica, o que refoge a 

competência deste juizado. Conforme dispõe o artigo 3º, “caput”, da Lei 

Federal n.º 9.099/1995, o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade. Fica afastada, portanto, a competência desta justiça 

especializada quando a matéria debatida depende de prova complexa para 

solução da controvérsia. Assim, analisando os autos, resta evidente que 

se trata de uma causa complexa, em que necessita de maiores 

esclarecimentos técnicos, de profissionais especializados para que se 

possa ter segurança no julgamento. A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, como é o caso, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. Neste sentido, temos: (Procedimento do Juizado Especial Cível 

247690420148110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO 

DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO 

SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECORRIDO – SEMELHANÇA ENTRE AS 

ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada do 

contrato assinado pela parte Recorrente e sendo semelhantes as 

assinaturas, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação, para extinguir o processo com base na complexidade 

da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, quando demonstrada 

a sua necessidade. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

352688120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015). (original sem negrito). CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ESTÉTICO. REAÇÃO AO 

PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado 

em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, 

inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. 

RECONHECIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - 

PROVA PERICIAL - A incompetência dos Juizados Especiais para análise 

da matéria ante a necessidade de prova pericial só se justifica quando a 

causa assumir complexidade fático-probatória que torne inviável o 

procedimento inicialmente adotado, como ocorreu nos autos. 3. O julgador 

é o destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das 

provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, 

o deslinde da presente controvérsia demanda a produção de prova 

pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. A solução da lide 

está, assim, adstrita à realização da prova técnica de maior complexidade, 

já que a simples inspeção judicial não será suficiente para demonstrar se 

houve ou não falha na prestação do serviço da requerida que ensejou em 

danos sofridos pela autora. Até porque, não há provas suficientes nos 

autos para que este juízo decida sob a livre convicção de que houve culpa 

exclusiva de uma das partes. 4. Forçoso é reconhecer a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa. 

Sucede, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, que o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o 

declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, ressalvada a hipótese de interposição de nova 

demanda perante o Juízo competente. 5. Preliminar reconhecida. Recurso 

conhecido e desprovido. Conteúdo da sentença mantido. 6. Custas e 

honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do caput do 

art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. (TJ-DF - ACJ: 20140110200494 DF 

0020049-05.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/11/2014 . Pág.: 263) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MOTOR DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA A APURAÇÃO DOS DANOS E DAS SUPOSTAS CAUSAS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007402860, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007402860 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/02/2018) A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis 

de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Havendo a necessidade perícia a 

jurisprudência, consulte-se a jurisprudência pátria: JUIZADO PROVA 

COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL À PROVA 

PERICIAL FORMAL PROVA COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA INAPLICABILIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 PROCEDIMENTO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Boletim nº 100 JUIZADO ESPECIAL PERÍCIA 

TÉCNICA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (LEI 9.099/95) REDE 

DE ESGOTO PASSANDO PELO TERRENO VIZINHO POSSIBILIDADE DE 

DESVIO DO ESGOTO PELA REDE DISPONIBILIZADA PELA COPASA 

TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. (2ª Turma Recursal / Belo Horizonte Rec. 0024.07.411.255-8 Rel. 

Edson de Almeida Campos Júnior. J. 01/06/2007). Boletim nº 99 Analisando 

atentamente os autos, observa-se que se mostra imperiosa a realização 

de perícia para aferir a veracidade da assinatura contestada, 

necessitando de uma perícia grafotécnica, o que não é amparado em sede 

de Juizados Especiais. Ademais, é de se notar que a realização da perícia 

no caso em comento fere os princípios da celeridade e simplicidade, 

plasmados no art. 2º e art. 35, ambos da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, só é 

admitido a perícia informal em sede no micro sistema, entendimento 

consolidado com enunciado 12 e 54 do FONAJE. Destarte, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, extingo o processo sem resolução do 

mérito. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nos 

documentos apresentados, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

JUIZADO – PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

INDISPENSÁVEL A PROVA PERICIAL FORMAL – PROVA COMPLEXA – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 

9.099/95 – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se 

impõe, a fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, 

antes de oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou 

modificativa do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066528/1/2020 Página 782 de 792



Processo Número: 1000634-71.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-12.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 14/11/2019 

às 13h30min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-12.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º: 

1000722-12.2019.8.11.0085 Reclamante: ORIDES TRIACCA Reclamado: 

BANCO BRADESCO S/A RECLAMAÇÃO CÍVEL Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DAS PRELIMINARES Da falta do interesse de agir e da ausência da 

pretensão resistida No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo Reclamado, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais, desta forma, entendo que o interesse 

de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. Pois bem.. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL, na qual a 

parte Autora alega em síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – I.N.S.S. –, por meio do benefício número 5494421135, mas 

que notou valores fixos, nominado como “Reserva de Margem para Cartão 

de Crédito ”, que foram descontados pela instituição financeira reclamada 

em seu benefício, por meio de um contrato de cartão de crédito 

identificado pelo número 220160316462066389000,, que desde 16 de 

dezembro de 2016, descontam valores mensais, nos termos da planilha 

acostada, que totalizam, R$ 1.774,65 (Hum Mil Setecentos e Setenta e 

Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos) de descontos consignados, 

que não reconhece como contratados e pela situação, a condenação em 

danos morais. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. A Reclamante menciona que entrou em contato 

por diversas vezes para solucionar o problema administrativamente, sem 

obter êxito. Dessa forma, o reclamado com sua má prestação do serviço, 

restou configurada a conduta ilícita, vez que diligenciou em face da 

contratação efetivada que não reconhecida pelo autor, atinentes ao 

contrato nº. 20160316462066389000. Neste contexto, caberia à parte 

reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou 

seja, deveria provar a licitude da contratação e asseverou que não 

houveram descontos, somente reserva de margem consignável, o que não 

o desonera da contratação indevida na conta da Autora, o que não fez, 

sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não tendo trazido aos autos 

contrato havido entre as partes, demonstrando a relação verdadeira 

existente. Ora, tal conduta demonstra descaso com o cliente, sobretudo 

porque se houve a negativa da contratação, caberia ao Demandado 

comprovar a regularidade em sua defesa. Constatada a falha na 

prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, sendo 

ilegítima a contratação, por conseguinte indevidas possíveis cobranças 

lançadas na conta corrente do Autor, torna-se evidente o ato ilícito, 

devendo ser considerada nula a reclamada contratação referente ao 

contrato n.° 20160316462066389000. Saliento que, não há provas 

suficientes nos autos que comprovam as articulações fático-jurídicas 

invocada pelo reclamado, de modo que a produção probatória que lhe 

incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 

373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa maneira, verificada a 

existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever de 

indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 
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inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia do 

reclamado. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” No que pertine aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pelo reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular o Reclamado a agir com a negligência que restou 

demonstrada, como medida de caráter pedagógico. Por fim, reputo não 

serem devidos os danos materiais alegados pelo Reclamante, vez que não 

comprovados nos autos, não sendo aplicável a presente situação, o que 

preceituado no artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, 

para o fim de: DECLARAR NULO o contrato nº. 20160316462066389000, 

reclamado e inexistência de relação jurídica, sem devolução de valores 

atinentes aos danos materiais e repetição indébito, vez que não ficou 

evidenciado os descontos, somente reserva de margem consignável 

conforme se infere via do ID Núm. 24183073, e a título de danos MORAIS, 

CONDENAR o Reclamado a pagar quantia de R$ 4.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, com incidência a partir da citação. Com 

fundamento no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-61.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA LABORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do PROMOVIDO 

acerca do RECURSO INOMINADO interposto nos autos, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-42.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DJACI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Número do Processo: 

1000138-42.2019.8.11.0085 REQUERENTE: DJACI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CÍCERO EDUARDO LINS SANTOS AÇÃO ORDINÁRIA DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por DJACI 

PEREIRA DA SILVA em desfavor de CÍCERO EDUARDO LINS SANTOS. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que o Requerido apresentou contestação, e o 

Reclamante impugnação, ambas no prazo legal. Não havendo preliminares 

que impedem a análise da questão posta em juízo, passo ao julgamento do 

mérito Mérito. Noticia o Reclamante que é credor do Reclamado na 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atualizada no valor de R$ 

7.886,84 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos), até 14/03/2019 com índice INPC e juros de mora de 1% (um) 

por cento ao mês desde o vencimento do título, conforme narrativa dos 

fatos e cártula apresentada (ID Núm. 18624834). Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez satisfatoriamente, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. Conforme determina o artigo 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do 

Cheque), possui o prazo de 06 meses para promover a ação de execução 

do cheque, contados a partir da expiração do prazo de apresentação, que 

pode ser de 30 dias, quando emitido na mesma praça do pagamento ou de 

60 dias, quando emitido fora da praça de pagamento, a praça de 

pagamento que se refere a lei, é o local do banco sacado. Expirado o 

prazo acima, culmina a prescrição do cheque para mover ação de 

execução, restando a o credor, promover a presente ação de 

locupletamento ilícito/Cobrança. O prazo para ajuizar a ação de 

locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos, contados a partir da prescrição 

do cheque para execução, conforme dispõe, artigo 61 da Lei do Cheque, 

conforme segue: Art . 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou 
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outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento 

do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se 

consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei. No 

presente caso, verifica-se que o cheque vindicado é datado de 

1º/05/2017, e a ação teve sua propositura em 14/03/2019. Ante o exposto, 

com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Reclamado a pagar a importância atualizada de R$ 

7.886,84 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro 

centavos, conforme cártula apresentadas, acrescida de juros legais (1% 

ao mês) a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento da obrigação. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte assinado 

eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-09.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANTONIO CAMPOS SACHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do PROMOVIDO 

acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado nos autos, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos moldes do § 2º 

do art. 1.023 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000315-06.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGO PAGNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS OAB - MT24284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo n.º 

1000315-06.2019.8.11.0085 Reclamante: FABIO RODRIGO PAGNO 

Reclamada: FRANCISCA DIAS DA SILVA AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS, estando as partes devidamente 

qualificadas em epígrafe, pugnando nos termos deduzidos na inicial. 

Preliminarmente, denoto que a solução da lide demanda a produção de 

prova pericial de natureza complexa sendo imprescindível ao deslinde do 

ponto controvertido no litígio. Citada para defender-se, a demandada 

trouxe aos autos contestação e manifestou RECONHECIDAMENTE por este 

juízo versões conflitantes apresentadas acerca dos fatos que ensejam a 

presente demanda, desta feita, que vislumbra-se pela necessária prova 

pericial especializada acerca de várias situações que ocorreram a 

despeito do descumprimento de contrato noticiado por ambas as partes, 

conforme se infere dos autos, e ainda o pedido contraposto efetuado. 

Desta feita, que do que se extrai da alegação do reclamante quanto a 

rescisão contratual antes do prazo pactuado em face da demandada, 

aliada aos elementos trazidos pela defesa em sua peça - Contestação, 

chega-se à conclusão de que há necessidade de prova mais acurada 

para se chegar a uma solução justa da lide, ou seja, a produção de prova 

pericial específica, o que refoge a competência deste juizado. Conforme 

dispõe o artigo 3º, “caput”, da Lei Federal n.º 9.099/1995, o Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade. Fica afastada, portanto, a 

competência desta justiça especializada quando a matéria debatida 

depende de prova complexa para solução da controvérsia. Assim, 

analisando os autos, resta evidente que se trata de uma causa complexa, 

em que necessita de maiores esclarecimentos técnicos, de profissionais 

especializados para que se possa ter segurança no julgamento. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, como é o caso, 

por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a 

obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos 

processuais, dentre eles a competência do Juízo. Neste sentido, temos: 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 247690420148110001/2015, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015). (original sem 

negrito). RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO 

RECORRIDO – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada do contrato assinado pela 

parte Recorrente e sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna 

com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformada, pois, a 

sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o 

processo com base na complexidade da causa pela necessidade de 

perícia grafotécnica, quando demonstrada a sua necessidade. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 352688120138110001/2015, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015). (original sem 

negrito). CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

TRATAMENTO ESTÉTICO. REAÇÃO AO PRODUTO. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o 

disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. RECONHECIMENTO DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PROVA PERICIAL - A 

incompetência dos Juizados Especiais para análise da matéria ante a 

necessidade de prova pericial só se justifica quando a causa assumir 

complexidade fático-probatória que torne inviável o procedimento 

inicialmente adotado, como ocorreu nos autos. 3. O julgador é o 

destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das 
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provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, 

o deslinde da presente controvérsia demanda a produção de prova 

pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. A solução da lide 

está, assim, adstrita à realização da prova técnica de maior complexidade, 

já que a simples inspeção judicial não será suficiente para demonstrar se 

houve ou não falha na prestação do serviço da requerida que ensejou em 

danos sofridos pela autora. Até porque, não há provas suficientes nos 

autos para que este juízo decida sob a livre convicção de que houve culpa 

exclusiva de uma das partes. 4. Forçoso é reconhecer a incompetência 

absoluta dos Juizados Especiais para conhecer de matéria complexa. 

Sucede, segundo determina o artigo 51, II, da Lei 9.099/95, que o 

reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o 

declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, ressalvada a hipótese de interposição de nova 

demanda perante o Juízo competente. 5. Preliminar reconhecida. Recurso 

conhecido e desprovido. Conteúdo da sentença mantido. 6. Custas e 

honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do caput do 

art. 55 da Lei dos Juizados Especiais. (TJ-DF - ACJ: 20140110200494 DF 

0020049-05.2014.8.07.0001, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA 

SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/11/2014, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/11/2014 . Pág.: 263) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

MOTOR DEFEITUOSO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA A APURAÇÃO DOS DANOS E DAS SUPOSTAS CAUSAS. 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007402860, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, 

Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007402860 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

23/02/2018) A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar, tão-somente, causas cíveis 

de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Havendo a necessidade perícia a 

jurisprudência, consulte-se a jurisprudência pátria: JUIZADO PROVA 

COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL À PROVA 

PERICIAL FORMAL PROVA COMPLEXA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA INAPLICABILIDADE DO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 PROCEDIMENTO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Boletim nº 100 JUIZADO ESPECIAL PERÍCIA 

TÉCNICA INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (LEI 9.099/95) REDE 

DE ESGOTO PASSANDO PELO TERRENO VIZINHO POSSIBILIDADE DE 

DESVIO DO ESGOTO PELA REDE DISPONIBILIZADA PELA COPASA 

TRANSTORNOS NÃO COMPROVADOS NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. (2ª Turma Recursal / Belo Horizonte Rec. 0024.07.411.255-8 Rel. 

Edson de Almeida Campos Júnior. J. 01/06/2007). Boletim nº 99 Analisando 

atentamente os autos, observa-se que se mostra imperiosa a realização 

de perícia para aferir a veracidade da assinatura contestada, 

necessitando de uma perícia grafotécnica, o que não é amparado em sede 

de Juizados Especiais. Ademais, é de se notar que a realização da perícia 

no caso em comento fere os princípios da celeridade e simplicidade, 

plasmados no art. 2º e art. 35, ambos da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, só é 

admitido a perícia informal em sede no micro sistema, entendimento 

consolidado com enunciado 12 e 54 do FONAJE. Destarte, nos termos do 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, extingo o processo sem resolução do 

mérito. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois o julgamento do mérito 

da questão deve estar amparado em provas concretas e robustas, não 

podendo se extrair alguma irregularidade com base somente nos fatos e 

poucos apresentados, portanto, vejo a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 

9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. JUIZADO – 

PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INDISPENSÁVEL A 

PROVA PERICIAL FORMAL – PROVA COMPLEXA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 9.099/95 – 

PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para 

processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz 

de direito para apreciação e posterior homologação. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000337-98.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/04/2019 

às 16h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000337-98.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/04/2019 

às 16h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000337-98.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o artigo 916 e seguintes da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 – CGJ, art. 334, § 3° do CPC e demais consectários legais, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte 

Promovente através do(a) seu(sua) advogado(a) acerca da AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada nos presentes autos para o dia 25/04/2019 

às 16h00min. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do 

autor à audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, 

§ 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-50.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BRIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de redesignar a Audiência de Conciliação para o dia 30 de maio de 2019, 

às 16h30min, tendo em vista PORTARIA N. 1455/2018-PRES-DGTJ que em 

seu artigo 1º suspende o expediente no dia 18 (quinta-feira) - Paixão de 

Cristo, intimando as partes através do presente expediente. Informo ainda 

que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatória à dignidade da justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC e do 

réu ensejará a revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-53.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO COMUNITARIA REGIONAL DE AGRICULTORES DO NORTE 

DE MATO GROSSO - ACRANM (REQUERENTE)

NEVAIR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APIX ARTEFATOS DE INOX LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010002-53.2017.8.11.0085. Vistos. INDEFIRO o pedido de expedição de 

carta precatória para intimação da parte promovida (ID. 25961607), tendo 

em vista a certidão de trânsito em julgado no ID. 25296886. INTIME-SE a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. Transcorrido o prazo in albis, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-52.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON CAMARGO AJALA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010263-52.2016.8.11.0085. Vistos. A parte promovente LOJA NORTE 

SUL LTDA - EPP manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

25412786), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

25149632) fora contraditória, uma vez que se manifestou logo após a 

determinação do juízo. Vieram conclusos. DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da extinção dos autos, ao passo que a parte autora 

manifestou-se no dia posterior à certidão de decurso do prazo (ID. 

25120138). A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação 

do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-21.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI TEODORO DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010181-21.2016.8.11.0085. Vistos. A parte promovente LOJA NORTE 

SUL LTDA - EPP manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

25413707), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

25149627) fora contraditória, uma vez que se manifestou logo após a 

determinação do juízo. Vieram conclusos. DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 
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dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da extinção dos autos, ao passo que a parte autora 

manifestou-se no dia posterior à certidão de decurso do prazo (ID. 

25120131). A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação 

do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-30.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ORTHIS MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-30.2017.8.11.0085. Vistos. A parte promovente LOJA NORTE 

SUL LTDA - EPP manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

25413728), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

25149623) fora contraditória, uma vez que se manifestou logo após a 

determinação do juízo. Vieram conclusos. DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da extinção dos autos, ao passo que a parte autora 

manifestou-se no dia posterior à certidão de decurso do prazo (ID. 

25120125). A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação 

do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-74.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (REQUERENTE)

LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON VINICIUS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010020-74.2017.8.11.0085. Vistos. A parte promovente LOJA NORTE 

SUL LTDA - EPP manejou os presentes embargos de declaração (ID. 

25414750), alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida (ID. 

25149617) fora contraditória, uma vez que se manifestou logo após a 

determinação do juízo. Vieram conclusos. DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em 

omissão ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do CPC, uma 

vez que a sentença proferida encontra-se devidamente fundamentada, 

indicando a razão da extinção dos autos, ao passo que a parte autora 

manifestou-se no dia posterior à certidão de decurso do prazo (ID. 

25120107). A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação 

do mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-28.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010036-28.2017.8.11.0085. REQUERENTE: CELSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Consigno que o processo tramitou regularmente com 

estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a 

manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento 

de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que 

o processo está pronto para julgamento. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação de Nulidade de Débitos c/c Tutela de Urgência 

proposta por CELSO DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata o Reclamante ter sido 

surpreendido com a visita dos funcionários da Reclamada para realização 

de vistoria em seu relógio. Aduz que foi informado que foi constatada 

irregularidade. Relata que posteriormente foi surpreendido com aviso de 

cobrança no valor de R$ 27.334,00 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e 

quatro reais) com vencimento em 01/11/2016, informando que seus dados 

seriam inseridos nos órgãos de proteção do crédito em caso de não 

pagamento. Na carta de notificação recebida foi informado que a cobrança 

se trata de recuperação de consumo do período de 02/2015 a 06/2016. 

Sustenta o Reclamante que passou a ocupar o imóvel via locação a partir 

do mês de maio/2016, sendo antes desta o imóvel ocupado por outra 

pessoa. Informa que, em razão do não pagamento da fatura, ocorreu a 

suspensão do serviço. Pleiteia o deferimento de liminar para o 

restabelecimento do serviço, bem como a nulidade da cobrança. Foi 

deferida liminar determinado que a Requerida reestabeleça o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, no prazo de 

24 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00. Em 04/04/2017 houve 

manifestação do Reclamante informando que a Requerida recebeu 

intimação para cumprimento de liminar em 28/03/2017, porém não houve 

cumprimento. Pleiteia o Reclamante a majoração da multa aplicada. Em 

atendimento ao pedido do Reclamante e tendo em vista ausência de 

cumprimento da liminar, houve majoração da multa diária aplicada para o 

valor de R$ 800,00. Em contestação, a Reclamada alegou, a regularidade 

da cobrança efetuada, não havendo que se falar em cobrança ou 

suspensão indevida. Aduziu ainda que foi realizada perícia no aparelho 

medidor, onde foi constatada irregularidade, inclusive com registro 

fotográfico, consistente no desvio de energia elétrica, não havendo que 

se falar em ocorrência de dano moral. O Reclamante apresentou 

impugnação rebatendo os argumentos da Reclamada e reiterando os 

pedidos iniciais. Em 10/05/2017 o Reclamante manifestou buscando a 

execução da multa aplicada para descumprimento da liminar, informando 

que somente no dia 05/05/2017 houve o cumprimento da liminar, sendo o 

serviço de fornecimento de energia elétrica restabelecido na unidade 

consumidora do Reclamante. Pleiteia a execução da multa por 

descumprimento entre o período de 28/03/2017 a 07/05/2017 que totaliza o 

montante de R$ 20.200,00. É o breve Relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova realizado pelo Reclamante, cumpre ressaltar que o artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, pois o demandado possui conhecimento técnico 

sobre os fatos. Assim, imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes Posto isso, defiro a inversão do ônus da prova. 

MÉRITO Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Primeiramente cumpre observar 

que, diante dos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a 

parte Reclamante locou um imóvel em maio/2016 tendo utilizado os 

serviços da Reclamada a partir desta data, sendo anteriormente o imóvel 

ocupado pelo antigo morador. Na notificação de recuperação de consumo 

se verifica que a cobrança se refere ao período de 02/2015 a 06/2016. 

Logo evidencia-se que o referido consumo indevido não foi praticado pelo 

Reclamante. Pois bem, em que pese os argumentos aduzidos pela parte 

Reclamada, verifica-se que embora alegue ter procedido com a 

averiguação in loco do aparelho medidor instalado na residência do 

Reclamante, este não pode ser considerado prova indene de dúvida. 

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 

8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em 

seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, 

porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da 

continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno 

direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além 

do mais, em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia 

elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que 

ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos 

presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações. Ora, também não é 

razoável que a Concessionária de Energia gere uma fatura de 

“recuperação de consumo”, baseado em um suposto consumo médio 

irreal, exigindo seu pagamento, sob pena de corte no fornecimento do 

serviço, obrigando assim o Reclamante a efetuar um parcelamento de 

débito ou o pagamento integral, que, em verdade, sequer foi comprovada a 

existência. Desse modo, não se pode reconhecer como legítimo o ato 

administrativo praticado pela empresa Reclamada, posto que, 

independentemente do motivo que levou o medidor - ou o funcionário que 

procede a leitura - a registrar um consumo infinitamente maior do que 

aquele usualmente utilizado, tal fato não pode ser imputado unilateralmente 

ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca do porquê das 

variações desses registros, sob pena de estarmos consolidando a 

medição por estimativa, o que não é admissível. Nesta esteira, colaciono o 

entendimento jurisprudencial: “Apelação Cível. Ação Ordinária visando 

anulação de débito. Energia elétrica. Irregularidade apurada no relógio 

medidor. Ausência de prova da variação na média de consumo. 

Lançamento por estimativa. Irregularidade. O lançamento por estimativa, 

decorrente de suposto desvio de energia, não é permitido, sem que tenha 

sido demonstrado nos autos, em período razoável, o aumento do referido 

consumo, após as providências para eliminação das ditas ligações 

irregulares. Ofensa ao devido processo legal. Não se pode admitir que a 

processante instaure e conclua a apuração, unilateralmente, e, de plano, 

aplique a respectiva penalidade. Recurso a que se nega provimento.” 

(Apelação Cível 1.0024.04.420962-5/001. 7ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. Relator Desembargador Pinheiro Lago. 

j. 11 de julho de 2006). Logo, a cobrança realizada no valor de R$ 

27.334,00 (vinte e sete mil e trezentos e trinta e quatro reais), com 

vencimento em 01/11/2016 se mostra ilegal, primeiro porque não se refere 

a época de locação do imóvel e segundo que notadamente quando não 

encontra respaldo fático no consumo do Reclamante, posto que efetuada 

de forma unilateral e sem comprovação de que o eventual defeito possa 

ser imputado ao consumidor. Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática 
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abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva 

e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e 

incisos do CDC. Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma 

de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de 

parcelamento, que na realidade não são devidos ou que merecem ser 

discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar 

atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por 

credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do 

que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios 

constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do 

cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida 

em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles 

se utiliza. Cumpre salientar que merece acolhimento o pedido do 

Reclamante quando a execução da multa por descumprimento de liminar, 

devendo ser reconhecido o direito, bem como condenada a Reclamada ao 

pagamento do montante da multa, porém limito a astreintes ao teto de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo e torno 

definitiva a liminar concedida e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, a pretensão contida na inicial, para: - DECLARAR 

INEXISTENTE o débito referente a fatura de R$ 27.334,00 (vinte e sete mil, 

trezentos e trinta e quatro reais)com vencimento em 01/11/2016. - 

Condenar a Reclamada a pagar a parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), referente a multa por descumprimento da liminar, devendo 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir do 

arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68254 Nr: 868-94.2019.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Sólis, Jean de Melo, Maria Izabel 

Francisco, Airton Nunes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:OAB 4264, Cemi Alves de Jesus - OAB:4264/MT

 Considerando que Rubens Vagner Testa e Juliano Rodrigo Bispo de 

Oliveira foram arrolados erroneamento pela defesa de Lauriano, quando 

em verdade são testemunhas do réu Jean de Melo e, sendo assim, requer 

a dispensa das referidas testemunhas, bem como da testemunha Moisés 

Vieira Vilanova somente com relação à defesa do réu Lauriano de Jesus.

Outrossim, insiste na oitiva das demais testemunhas não intimadas em 

tempo hábil, bem como desiste da oitiva da testemunha Lourival Leonel 

Pedroso, pela defesa do réu Airton.

 Redesigno a audiência para oitiva das demais testemunhas não 

localizadas para o dia 12/02/2020, às 13h00min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intimem-se todas as testemunhas faltantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57199 Nr: 851-97.2015.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBdC, CEBdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos do artigo 4°, IV, do Provimento n° 20/2019/-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

707,96 (setecentos e sete reais e noventa e seis centavos), a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 34.

 Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 294,56 (duzentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para guia de 

recolhimento de custas e R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescente), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000570-10.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o advogado do 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação de 

ID nº 28335039. VERA, 27 de janeiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128605 Nr: 847-43.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CEZAR CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Intimar o advogado dativo quanto a nomeação para atuar no interesse do 

denunciado, bem como para ciência e manifestação nos termos do 

despacho de ref. 142

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 128605 Nr: 847-43.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CEZAR CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B
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 Código nº 128605

VISTOS.

Considerando o Acórdão juntado à ref. 140, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa para ciência e, querendo, se manifestarem.

Considerando a ausência de Defensor Público nesta comarca, NOMEIO, 

para a defesa do sentenciado, o advogado Dr. CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

- OAB/MT 11912/B.

No mais, havendo o trânsito em julgado, expeça-se a guia definitiva e 

cumpra-se os demais comandos da sentença de ref. 89.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao MPE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 34-41.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MIGUEL, LAERCIO A BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9.803, FLAVIO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.438, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Código nº 63120

VISTOS.

 Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, 

movido por LUIZ PINHEIRO em face de VICENTE MIGUEL DE MORAIS E 

OUTRO, já qualificados nos autos.

Denota-se que às fls. 626/638 foi realizada a penhora de um imóvel 

pertencente ao executado, cujo laudo de avaliação foi encartado às fls. 

634-v/635.

Intimado, o executado apresentou impugnação à avaliação argumentando 

a incorreção dos valores atribuídos ao bem imóvel, instruindo o pedido 

avaliação realizada por especialista (fls. 642/644).

Por seu turno, o exequente manifestou-se.

É o relatório do necessário. Decido.

Inicialmente, INTIME-SE o exequente para que promova o necessário para 

intimação de Rosangela Carneiro de Morais, cônjuge do executado, acerca 

da penhora do imóvel, em cinco (05) dias, bem como para carrear aos 

autos cópia atualizada da matricula do imóvel penhorado.

MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

pedido de liberação da penhora no rosto dos autos referente à ação de 

código 44921 da 3ª Vara da comarca de Sorriso, pedido formulado à 

fl.641, ante a penhora do imóvel às fls. 634/636.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 24 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 249-36.2012.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, SANDRO LANZARINI - OAB:11.553

 Código n° 100033

VISTOS.

Tendo em vista a indicação dos endereços das testemunhas Robertinho 

Correia Konrad e Gilmar Soares da Silva (fl. 263), designo audiência para 

o dia 19 DE MARÇO DE 2020, ÀS 15 HORAS, para a inquirição das 

testemunhas.

Solicitem-se informações quanto ao cumprimento das cartas precatórias 

expedidas às fls. 193 e 227, solicitando a devolução, caso cumpridas.

Por fim, INTIMEM-SE as partes para que manifestem interesse na inquirição 

das testemunhas Alisson de Oliveira Lima e Gilberto Konrad, tendo em 

vista a devolução das missivas, vez que não foram localizados (fls. 

267/287 e 288/293). Em caso de insistência na oitiva das testemunhas, 

determino a apresentação dos atuais endereços, em 10 (dez) dias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de janeiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANATINGA 

 

EDITAL N. 01/2020-CA 

 

A Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZETTI, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

PARANATINGA, no uso de suas atribuições legais torna público o gabarito provisório do Teste 

Seletivo realizado em 26.1.2020, a saber:  

 
QUESTÃO A B C D 

01  X   

02    X 

03  X   

04  X   

05 X    

06   X  

07 X    

08    X 

09 X    

10   X  

11   X  

12 X    

13  X   

14   X  

15    X 

16  X   

17 X    

18    X 

19   X  

20   X  

21    X 

22 X    

23  X   

24    X 

25  X   

 

Considerando o disposto no item 9.1 “b” do Edital n.º 14/2019-CA, da 

divulgação do referido gabarito, caberá recurso a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 

primeiro dia útil subsequente à divulgação. 

 

De acordo com o item 9.2 do mencionado Edital, “os recursos 

deverão ser interpostos no Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Paranatinga, devidamente 

assinados.”  
Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente, conforme item 9.4, do Edital nº 14/2019-CA. 

 

O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos 

impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 

 

Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da 

prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 

recorrido, item 9.5 do Edital nº 14/2019-CA. 

 

Cumpra-se. 

 

Paranatinga/MT, 27 de janeiro de 2020. 

 

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 

 

PORTARIA N.º 02/2020 - DF 

 

A Exma. Dr.ª Daiane Marilyn Vaz, MM.ª Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento as 

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de 

Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento N.º 

17/2019 – CM, de 09/09/2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão 

semanal; 

R E S O L V E: 

 

Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e 

semanal, durante o período de 01 a 29 de fevereiro de 2020, os seguintes servidores conforme escala 

abaixo; 

 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 e 02 
Eduarda Spilere Moretto 

Técnico 

Judiciário 

(66) 99215-1557 brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

03 e 09 

 
Rafael Eduardo R. Luiz 

Técnico 

Judiciário 
(66) 99215-1557 brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

10 a 16 

 Alan Jhones de Oliveira 

Analista 

Judiciário 
(66) 99215-1557 brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

17 a 25 

 

Rozangela de Almeida 

Araújo 

Analista 

Judiciário 
(66) 99215-1557 brasnorte.unica@tjmt.jus.br 

26 a 29 Nilza Coelho Germinari Distribuidora (66) 99215-1557 nilza.germinari@tjmt.jus.br 

  

CENTRAL DE MANDADOS 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 a 02 Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça (66) 99609-2919 mauro.candido@tjmt.jus.br 

 

03 a 09 

Carlos Giuliano Rodrigues 

da Costa 
Oficial de Justiça (66) 99933-5220 carlos.costa@tjmtjus.br 

10 a 16 Erik Alberto Miotto Oficial de Justiça (66) 99225 - 4577 erik.miotto@tjmt.jus.br 

17 a 23 Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça (66) 99609-2919 mauro.candido@tjmt.jus.br 

24 a 29 
Carlos Giuliano Rodrigues 

da Costa 
Oficial de Justiça (66) 99933-5220 carlos.costa@tjmtjus.br 

 

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES POLO X 
DIA JUIZ (A) 

01 e 02 Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva 

03 a 07 Dra. Daiane Marilyn Vaz 

08 e 09 Dr. Fábio Petengill 

10 a 14 Dra. Daiane Marilyn Vaz 

15 e 16 Dr. Alexandres Sócrates Mendes 

17 a 21 Dra. Daiane Marilyn Vaz 

22 a 25 Dr. Rafael Depra Panichella 

26 e 28 Dra. Daiane Marilyn Vaz 

29  Dr. Vagner Dupim Dias 

 

Art. 2º - O Sistema de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, 

domingos e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
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§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o encerramento do 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente.  

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente 

forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo 

de atribuição dos Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

Art. 3º - O (A) Juiz (a) plantonista do Polo iniciará o seu plantão de 

final de semana e feriado após o encerramento do horário final do expediente das sextas-feiras e 

vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. 

Art. 4° - Deverá permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00, 

nos sábados, domingos e feriados, os servidores escalado para o plantão judiciário. 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, 

aos Senhores Delegados de Polícia, aos servidores escalados, à Presidência do Tribunal de Justiça, a 

Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados. 

 

Brasnorte- MT, 23 de janeiro de 2020. 

 

Daiane Marilyn Vaz  

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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